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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-24 
Diarienummer SKAS 2018-00065 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Åsa Jansson 
E-post: asa.ranbro@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer årsredovisning helår 2017 
(bilaga 1). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till -11,6 miljoner kronor, vilket är i 
nivå med under året lämnad prognos. I resultatet ingår intäkter på 65 miljoner 
kronor som ersättning för produktionsvolymer över vårdöverenskommelsens 
taknivå, så kallad brutet tak-ersättning. 
 
Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen per december 
överstiger budgeterade volymer enligt vårdöverenskommelse. Volymer och 
ersättning enligt brutet tak har uppnåtts för 2017. Tilläggsuppdragen har utförts 
för besök men inte fullt ut för operation/behandling. 
 
Remissinflödet och antal besök inom öppenvården har varit fortsatt högt medan 
antal vårdtillfällen inom slutenvården har minskat jämfört med 2016. En minskad 
slutenvård följer Skaraborgs Sjukhus (SkaS) långsiktiga strategi med att utveckla 
öppna vårdformer som närvård och mobila team inom bland annat palliativ vård 
och psykiatri. Beläggningsgraden har under året varit i nivå med 2016 trots att 
antal vårdplatser varit färre än föregående år. Tillfälligt öppnade vårdplatser 
bemannade med "bemanningssnurror" har påverkat arbetsbelastning och 
arbetsmiljö negativt. Utökning av antal vårdplatser inom ortopedi har genomförts 
under hösten vilket minskat antal utlokaliserade patienter. 
 
Måluppfyllelsen för vårdgarantin är 87 procent (besök) respektive 74 procent 
(operation/behandling). Totalt antal väntande till första besök och 
operation/behandling har minskat under hösten och är i december färre än i 
december 2016. 
 
Kompetensförsörjningsfrågan har varit under fokus under hela året. Under 2017 
har det genomsnittliga antalet nettoårsarbetare ökat med 80 jämfört med 2016. 
Ökningen under 2017 finns främst inom gruppen undersköterskor. Sjukfrånvaron 
har under 2017 i genomsnitt varit 0,5 procentenhet lägre än 2016. 
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Personalomsättningen per december är 12,8 procent, vilket är 0,7 procent högre 
än 2016. 
 
Arbetet med regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden har fortsatt 
under året och många aktiviteter är genomförda med goda resultat inom flera 
områden, som exempel kan nämnas utvecklingen inom den psykiatriska 
verksamheten i enlighet med den regionala utvecklingsplanen, arbetet för att 
förbättra akutvårdkedjan och korta ledtiderna på akutmottagningarna, arbetet med 
att stärka den nära vården tillsammans med övriga vårdaktörer i Skaraborg, 
patientsäkerhetsarbetet samt en förbättring av de medicinska 
kvalitetsindikatorerna. 

Beredning 

MBL 
2018-01-17 Information 
2018-01-31 Förhandling 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Åsa Ranbro Jansson 
Ekonomichef

Bilaga 
 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017  

Besluten skickas till 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
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1 Sammanfattning 
Det ekonomiska resultatet för 2017 uppgår till -11,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med 
under året lämnad prognos. I resultatet ingår intäkter på 65 miljoner kronor som ersättning för 
produktionsvolymer över vårdöverenskommelsens taknivå, så kallad brutet tak-ersättning. 

Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen per december överstiger 
budgeterade volymer enligt vårdöverenskommelse. Volymer och ersättning enligt brutet tak 
har uppnåtts för 2017. Tilläggsuppdragen har utförts för besök men inte fullt ut för 
operation/behandling. 

Remissinflödet och antal besök inom öppenvården har varit fortsatt högt medan antal 
vårdtillfällen inom slutenvården har minskat jämfört med 2016. En minskad slutenvård följer 
Skaraborgs sjukhus (SkaS) långsiktiga strategi med att utveckla öppna vårdformer som 
närvård och mobila team inom bland annat palliativ vård och psykiatri. Beläggningsgraden 
har under året varit i nivå med 2016 trots att antal vårdplatser varit färre än föregående år. 
Tillfälligt öppnade vårdplatser bemannade med "bemanningssnurror" har påverkat 
arbetsbelastning och arbetsmiljö negativt. Utökning av antal vårdplatser inom ortopedi har 
genomförts under hösten vilket minskat antal utlokaliserade patienter. 

Måluppfyllelsen för vårdgarantin är 87 procent (besök) respektive 74 procent 
(operation/behandling). Totalt antal väntande till första besök och operation/behandling har 
minskat under hösten och är i december färre än i december 2016. 

Kompetensförsörjningsfrågan har varit i fokus under hela året. Under 2017 har det 
genomsnittliga antalet nettoårsarbetare ökat med 80 jämfört med 2016. Ökningen under 2017 
finns främst inom gruppen undersköterskor. Sjukfrånvaron har under 2017 i genomsnitt varit 
0,5 procentenhet lägre än 2016. Personalomsättningen per december är 12,8 procent, vilket är 
0,7 procent högre än 2016. 

Arbetet med regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden har fortsatt under året och 
många aktiviteter är genomförda med goda resultat inom flera områden, som exempel kan 
nämnas utvecklingen inom den psykiatriska verksamheten i enlighet med den regionala 
utvecklingsplanen, arbetet för att förbättra akutvårdkedjan och korta ledtiderna på 
akutmottagningarna, arbetet med att stärka den nära vården tillsammans med övriga 
vårdaktörer i Skaraborg, patientsäkerhetsarbetet samt en förbättring av de medicinska 
kvalitetsindikatorerna. 
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2 Verksamhet 

2.1 Viktigaste händelserna under perioden 

Under 2017 har en ny ledningsstruktur införts på Skaraborgs sjukhus (SkaS) med syfte att 
skapa en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig struktur för ärendeberedning och 
beslut. I ledningsstrukturen ingår en sjukhusledningsgrupp, ett verksamhetsråd och en 
stabsberedningsgrupp. Ett gemensamt chefsforum har inrättats där stabs- och 
verksamhetschefer får möjlighet att tillsammans diskutera sjukhusgemensamma strategiska 
frågor. 

SkaS har inrättat en organisation så att arbetet med omställningen ska ha en god struktur och 
vara väl förberett för att genomföra de aktiviteter och förändringar som behöver ske i 
verksamheten inom ramen för omställningsarbetet. Sjukhuset har en operativ styrgrupp som 
beskriver uppdrag och tillsätter arbetsgrupper för vidare beredning. Styrgruppens uppdrag är 
att samordna och säkerställa genomförandet av omställningsarbetet på SkaS. Gruppen 
ansvarar för att samverkan, kommunikation och dialog förs med såväl de regionala 
omställningsgrupperna, det interna ledningsarbetet och Vårdsamverkan Skaraborg. 

Det har under året varit ett fortsatt starkt fokus på produktions- och kapacitetsplanering för att 
på bästa sätt ta tillvara tillgänglig kompetens och övriga resurser. Flera verksamheter har tagit 
stora kliv framåt inom detta område, med gott stöd av den sjukhusövergripande expertgrupp 
som är metodstöd i dessa frågor. För att öka utrymmet för akuta operationer har 
operationsverksamheten infört arbetspass på sex timmar för sjukvårdspersonal som arbetar på 
akutsal i Skövde. Det nya arbetssättet planeras för ett år framåt och startade i oktober 2017. 
Det kommer att utvärderas för att ta ställning till om det fungerar bra och om verksamheten 
vill fortsätta jobba med denna arbetstidsmodell. 

SkaS projekt att låta två medarbetare från ambulanssjukvården kontinuerligt besöka 
asylboenden blev en stor framgång under året. Det har både ökat kunskapen om svensk 
sjukvård bland nyanlända vid elva asylboenden i Skaraborg och minskat trycket på 
ambulanserna. Tack vare en idé från ambulansstationen i Skara inleddes ett arbete som är 
unikt i landet. 

Arbetet ör att förbättra akutvårdkedjan och förbättra genomloppstiderna på 
akutmottagningarna pågår och har varit framgångsrikt under året. I december hade 
akutmottagningen i Skövde en måluppfyllelse på 73,7 procent och Lidköping 71 procent. 

Logopeden på SkaS har minskat antalet uteblivna besök med 48 procent. Patienter kontaktar 
mottagningen via webb-tidbokning, dessutom erbjuds sms-påminnelser. 

Ett koncept med kombinationstjänster SkaS/Skövde kommun har tagits fram under hösten. Ett 
nytt, gemensamt arbetssätt som kombinationssjuksköterska införs och rekrytering av 
vårdpersonal sker för första gången tillsammans. Tjänsterna kan sökas av legitimerade 
sjuksköterskor med flera års erfarenhet, istället för att konkurrera sker ett samarbete för att 
skapa nya lösningar. De nya kombinationstjänsterna innebär en delad tjänstgöring mellan 
SkaS och Skövde kommun med två rotationsperioder, där ”kombinationsparen” byter 
arbetsplats en gång varje halvår. Kombinationstjänsterna införs för att ge sjuksköterskor 
möjlighet att utvecklas och för att samarbete med andra vårdaktörer är en viktig del i arbetet 
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med omställningen av hälso- och sjukvården inom Västra Götalandsregionen. 

Evenemanget "Power Big Meet" i Lidköping under en vecka i juli krävde ett omfattande 
förberedelsearbete men har gett positiv effekt i samarbetet mellan SkaS, Lidköpings kommun 
och primärvård. Diskussioner pågår hur erfarenheterna kan användas för att utveckla 
arbetssätt och samarbete för framtiden. 

Bemanningssituationen inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har försämrats under året. På 
grund av brist på specialistläkarkompetens beslutades att de fyra vårdplatserna för 
heldygnsvård tillfälligt stängs från och med 15 september 2017. Åtgärden görs för att värna 
patientsäkerheten. BUP har på detta sätt kunnat koncentrera verksamheten till att bemanna 
akutteamet med sjuksköterskor och samtidigt bygga upp en dagsjukvård för behandlande 
insatser. Från mitten av september till årsskiftet har 28 vårdtillfällen avseende Skaraborgare 
tagits hand på SÄS och NU-sjukvården, totalt 103 vårddygn hos SäS och 80 vårddygn hos 
NU-sjukvården. Samarbetet med de övriga förvaltningarna har fungerat bra. 

Under hösten har maskinell dosdispensering av läkemedel till patienter inskrivna på 
vårdavdelning införts. Det nya arbetssättet ska frigöra tid för vårdpersonal på avdelningarna 
samt säkra kvaliteten på läkemedelsfördelningen. 

Inom verksamhetsområde Forskning och Utveckling (FoU) har stödet till forskare och 
doktorander fortsatt stärkts under 2017. Enheten för kliniska studier startades upp under 
början av året. Inom ramen för denna finns möjlighet till hjälp med att bedriva kliniska 
studier. Ytterligare en forskningsledare inom vårdvetenskap anställdes under hösten. 

Synpunkter och information om upplevelser och händelser från patienter och närstående ses 
som ett viktigt bidrag till kvalitets-/patientsäkerhetsarbetet på SkaS. Genom att skapa en större 
delaktighet från patienter och närstående utvecklas och förbättras verksamhetens processer. 
Patienter och närstående uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter, till exempel genom 
att beskriva upplevda avvikelser som registreras i avvikelsehanteringssystemet. Under året har 
en registrering påbörjats i avvikelsehanteringssystemet gällande klagomål som 
patienter/närstående gjort till Inspektionen för vård och omsorg samt då ansökningar om 
ekonomisk ersättning från Patientförsäkringen beviljats. Det totala antalet patientupplevda 
avvikelser alla kategorier var lägre jämfört med föregående år. 

De viktigaste resultaten som uppnåtts under året kopplat till patientsäkerhet har varit låga 
frekvenser av vårdrelaterade infektioner och trycksår. Dessvärre har andelen 
överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökat i jämförelse med föregående år. 

Utfallet för de regionala kvalitetsindikatorerna har förbättrats under året. I kvartal tre 
uppfyller 16 av 24 indikatorer målet helt, 6 delvis och endast 2 indikatorer där vi inte 
uppfyller målen. 

Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen för 2017 överstiger budget enligt 
vårdöverenskommelsen. Volymer och ersättning enligt brutet tak har uppnåtts för 2017 och 
tilläggsuppdrag har utförts för besök men inte fullt ut för operation/behandling. 
Måluppfyllelse för vårdgaranti är i nivå med föregående år avseende besök men något lägre 
avseende operation/behandling till följd av bristen på sjuksköterskor för att bemanna 
operationssalar och vårdplatser. 
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2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion 

Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen per december överstiger budget. 
Volymer och ersättning enligt brutet tak har uppnåtts för 2017 och tilläggsuppdrag har utförts 
för besök men inte fullt ut för operation/behandling. 

Antal besök inom öppenvården har ökat och antal vårdtillfällen inom slutenvården har 
minskat jämfört med 2016. En minskad slutenvård följer sjukhusets långsiktiga strategi med 
att utveckla öppna vårdformer som närvård och mobila team inom bland annat palliativ vård 
och psykiatri. Beläggningsgraden har under året varit i nivå med 2016 trots att antal 
vårdplatser varit färre än föregående år. Planerad utökning av antal vårdplatser inom ortopedi 
har genomföras till viss del under hösten vilket minskat antal utlokaliserade patienter inom 
ortopedi. 

Verksamhetsområden med utökade uppdrag via regional produktionsstyrning har producerat 
beställda volymer under året för besök men inte fullt ut inom operation/behandling. 
Måluppfyllelse för vårdgaranti är i nivå med föregående år avseende besök men något lägre 
avseende operation/behandling. 

Under året har SkaS verksamheter utvecklat sitt arbete med produktions- och 
kapacitetsplanering. Vid kapacitetsbrist har åtgärder vidtagits, både på kort och lång sikt, till 
exempel utbildningsinsatser, köp av vård eller utjämning av produktion över tid. Produktions- 
och kapacitetsplanering införs strukturerat och standardiserat enligt en internt framtagen 
modell i sju steg. SkaS verksamhetsområden har kommit olika långt i arbetet med att införa 
produktions- och kapacitetsplaner. Några enheter befinner sig i planerings- och införandefas 
medan andra enheter har en väl genomarbetad produktionsplan och kopplat den mot 
schemaläggning. 

Slutenvård (somatik och psykiatri) 

Antal utförda somatiska sjukhusvårdtillfällen uppgår till 33 700 för 2017, vilket är en 
minskning med 3 procent jämfört med 2016. Den totala DRG-poängen uppgår till 30 170 
poäng, vilket är i nivå med budget. Antal inskrivna patienter inom psykiatrisk slutenvård 
uppgår till 1 760, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med föregående år. 

En förklaring till minskat antal vårdtillfällen är att patienter i större utsträckning omhändertas 
i öppna vårdformer, till exempel via närsjukvård, palliativa team, mobila team inom barn- och 
vuxenpsykiatri samt omsorgskoordinatorer på akutmottagningen. Förändringen följer därmed 
den långsiktiga strategi SkaS har att utveckla och utöka möjligheten för patienter att 
omhändertas i öppna vårdformer. Även ökade möjligheter till digitala kontakter bidrar till en 
förskjutning från slutenvård till öppenvård. Under hösten stängdes slutenvårdsplatser inom 
barn- och ungdomspsykiatri, vilket har påverkat antal vårdtillfällen för 2017. Patienter med 
behov av slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatri tas om hand av SÄS och NU-
sjukvården tillsvidare. 

Beläggning av slutenvårdsplatser 

Antal disponibla vårdplatser har i snitt varit 34 färre per månad än under 2016. Planerad 
utökning av antal vårdplatser inom ortopedi under hösten har delvis kunnat genomföras med 
en utökning av 8 vårdplatser för akut ortopedi. 
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Under året när det akuta patientinflödet varit högt och disponibla vårdplatser inte har räckt till 
för att möta behovet har tillfälliga disponibla vårdplatser öppnats enligt framtagen rutin och 
bemannats med ”bemanningssnurror”. Under 2017 skedde detta vid 131 tillfällen och i snitt 
öppnades nio tillfälliga vårdplatser/tillfälle. Inom psykiatrin har inte några tillfälliga 
disponibla vårdplatser öppnats enligt ovanstående modell. 

Genomsnittlig beläggningsgrad under 2017 uppgick inom psykiatrin till 86 procent exklusive 
rättspsykiatri och inom somatik till 90 procent, vilket motsvarar regionalt mål. Flera 
avdelningar har dock under året haft perioder med mycket hög beläggningsgrad 95-105 
procent. En beläggningsgrad över 90 procent kan leda till ineffektivitet och försämrad logistik 
på en avdelning. En hög beläggningsgrad kan även medföra att operationer kan behöva 
strykas alternativt flyttas fram och försämrar därmed tillgängligheten. Diagram nedan visar 
beläggningsgrad per månad och inkluderar tillfälligt öppnade disponibla vårdplatser 
(beskrivna ovan). 
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Under sommaren infördes regelbundna dialogmöten med kommunerna inom Skaraborg. Det 
nya arbetssättet har fortsatt under hösten och medfört att antal dagar med kommunalt 
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter har minskat från 190 till 160 dagar i 
genomsnitt per månad. 

Öppenvård (somatik och psykiatri) 

Antal utförda besök inom öppenvård uppgår till 436 860 besök under 2017 (somatik, 
psykiatri, akutmottagning), vilket är en ökning med 4 procent jämfört föregående år. 

 

Utförda besök  

Av alla öppenvårdsbesök är cirka 70 000 (16 procent) första besök. Första besök har ökat med 
2 procent och efterföljande besök har ökat med 6 procent jämfört med 2016.  Antal utförda 
första besök är en faktor som direkt påverkar tillgängligheten. Nuvarande kösituation kräver 
att antal första besök ökar mer än 3 procent för att balansera inkommande remisser och 
förbättra nuvarande tillgänglighet. Nedanstående bilder visar uppdelning av antal besök (exkl 
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akutmottagning) i första besök och efterföljande besök jämfört med 2016 och fördelning av 
första besök på läkare och övriga vårdgivare. Av första besöken är det framförallt inom övriga 
vårdgivare som besöken ökat. 

 

 

Uteblivna besök 

Uteblivna besök är ytterligare en faktor som påverkar tillgängligheten. Oavsett om ett 
uteblivet besök är ett första besök eller efterföljande besök innebär de uteblivna besöken att 
resurser och mottagningstider inte kan användas optimalt. Totalt antal uteblivna besök uppgår 
till cirka 20 000.  Besökstider som avbokas med kort varsel försöker verksamheten fylla med 
andra patienter genom att via telefon kontakta patienter som står i kö och erbjuda tid med kort 
varsel. Enligt framräknade genomsnittskostnader för besök där personal- och lokalkostnader 
ingår, motsvarar kostnaden för uteblivna besök ca 50 miljoner kronor. Det innebär att om inga 
uteblivande funnits skulle ytterligare vård kunna genomföras motsvaranden detta belopp. 
Exempel på vård som uppgår till denna kostnad är 850 icke komplicerade höftbyten eller 
2 400 icke komplicerade vaginala förlossningar. 

Flest antal uteblivna patienter finns inom barnmedicin, vuxenpsykiatri och barn- och 
ungdomspsykiatri. De vanligaste orsakerna patienter anger för uteblivet besök är att kallelse 
inte kommit, att patienten fått jobb med kort varsel samt sjukdom. 

En åtgärd för att minska antalet uteblivna patienter är införandet av SMS-påminnelse, vilket 
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är infört inom de flesta verksamheter på SkaS. Alla verksamhetsområden ser över möjligheter 
att införa så kallad omvänd tidbokning där patienten själv återkommer med förslag på 
besökstid och Webtidbok. Logopedmottagningen på SkaS har varit framgångsrika i sitt arbete 
med att minska antal uteblivna och klarar i och med detta arbete vårdgaranti till besök. 

  2015 2016 2017 
Förändring 
2017-2016 

% 

U1 - Uteblivet 
besök, skall ej 
betalas 

4 090 4 660 4 640 -20 0% 

U2 - Uteblivet 
besök, skall 
betalas 

11 700 11 900 12 070 170 1% 

U4 - Återbud < 
24 timmar 

2 340 2 740 3 330 590 22% 

Antal uteblivna 
besök 

18 130 19 300 20 040 740 4% 

Akutmottagning 

Antal besök på akutmottagningarna uppgår till 75 130 besök 2017, vilket är en ökning med 1 
procent. Av dessa är 20 900 inskrivningsbesök och övergick till ett slutenvårdstillfälle, 1 000 
inskrivningsbesök färre än 2016. 

Medicinska vårdtjänster 

Bild- och funktionsmedicin (BFM) 

Under 2017 har 148 500 undersökning utförts inom BFM. Remissinflödet (en remiss kan 
innehålla flera undersökningar)  uppgår 2017 till 127 300 remisser (motsvarar patientbesök), 
vilket är en ökning med 3 procent. Det är framförallt resurskrävande undersökningar som DT-
, MR- och scintundersökningar som ökat i samband med införande av standardiserade 
vårdförlopp (SVF) och nya medicinska riktlinjer. Undersökningar med en medicinsk 
prioritering på 0-7 dagar utgör 51 procent av den totala produktionen (akuta, subakuta, 
inneliggande och SVF). 

Operation  

Under hela år 2017 har operationsverksamheten haft problem med bemanningen av 
specialistsjuksköterskor (både anestesi- och operationssjuksköterskor) vilket bland annat har 
lett till att operationssalar periodvis stängts. 

Den reducerade operationskapaciteten har varit mest uttalad vid operationsavdelningen i 
Skövde där det under relativt långa perioder varit en minskad tillgång på operationssalar på 
uppemot 20 procent. Trots detta har SkaS opererande enheter genomfört totalt 15 800 
operationer (exklusive ögonoperationer) vilket är en minskning med 710 operationer (4 
procent) jämfört med 2016. Den största minskningen står elektiva slutenvårdsoperationer för, 
med nästan 14 procent färre operationer jämfört med föregående år. Under år 2017 har akuta 
operationer och då främst akuta öppenvårdsingrepp ökat med 2 procent. Totalt antal akuta 
operationer uppgår till 5 500. 

Regional produktionsstyrning – Basvolym och tilläggsuppdrag 

Beslut om regional produktionsstyrning togs av Regionstyrelsen i december 2013. Beslutet 
innebär en regiongemensam produktionsstyrning inom vissa diagnosgrupper för att öka 
kvaliteten och förbättra tillgängligheten för invånarna i Västra Götaland. SkaS har under 2017 
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ett utökat uppdrag enligt nedanstående tabell. 

Verksamhetsområden med regionala tilläggsuppdrag har uppnått fastställda volymer för 
besök. Öron-, näs- och halsverksamheten (ÖNH), koloskopimottagning och 
ortopedmottagning har utfört fler första besök än sitt tilläggsuppdrag och därmed erhållit extra 
ersättning för detta. Verksamheter med tilläggsuppdrag inom operation/behandling har inte 
kunna producera den beställda volymen förutom för katarakter, gynekologi och ÖNH. 
Framförallt beror detta på minskat operationsutrymme och vårdplatsbrist. 

För mer information kring tillgänglighet, väntetider och remissinflöde se avsnitt 3.2 och 3.3. 

 

 

2.3 Verksamhetens miljöarbete 

Produkter och avfall 

Liksom tidigare år arbetar Miljögruppen på SkaS med att ta hand om och rekonditionera 
begagnade möbler och andra inventarier. 

Under 2017 registrerades fler än 800 besök i möbelförrådet och cirka 1000 möbler kom till 
återanvändning, främst inom SkaS men även inom andra verksamheter i VGR. Genom SkaS 
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samarbete med Miljögruppen har avfallsvolymer hållits nere samtidigt som det inneburit att 
onödiga inköp undvikits. 

Utöver ovanstående har Miljögruppen bland annat bidragit till att 

 Cirka 600 andra inventarier (utrustning) kommit till återanvändning 

 Drygt 27 ton sekretesspapper samlats in för strimling och återvinning 

 Plastförpackningar samlats in och balats för återvinning 

 Metall av olika slag sorterats för återvinning 

Möbler som inte kommit till återanvändning inom regionens verksamheter har skänkts till det 
av regionen finansierade miljöprojektet Möbelbruket. Under 2017 var det ca 200 möbler som 
gick till Möbelbruket via IDC West Sweden AB (Industrial Development Center). 

Avfall 

2017 ökade mängden avfall till materialåtervinning och biologiskt behandling (rötning), vilket 
medfört att totala mängden avfall ökat med ca 4 % jämfört med 2016. För övriga kategorier (i 
tabellen nedan) är det marginella förändringar jämfört med 2016. 

Avfallsmängder, kg: 

Kategori 2016 2017 
Brännbart (energiåtervinning) 958 544 956 131 
Materialåtervinning 389 058 440 285 
Biologisk behandling 25 123 36 000 
Farligt avfall 99 106 101 731 
Deponi 0 0 

Transporter 

Körda kilometer med långtidsleasade fordon har minskat med ca 26 % jämfört med 2016. 
Körsträckan med privata bilar är i stort sett oförändrad. Vad gäller långtidsleasade fordon ses 
en ökning i andel som drivs av förnyelsebara bränslen. Antalet inrikes- och europaresor med 
flyg har minskat något medan resor till destinationer utanför Europa har ökat. 

Energi 

Elförbrukning för allmänna ändamål har minskat i Mariestad, Falköping och Lidköping 
jämfört med 2016. Ökad förbrukning i Skövde gör att det för SkaS som helhet blir något 
högre elförbrukning jämfört med 2016. 

Utbildning och kompetens 

Under 2017 anordnades två större utbildningar/träffar med miljötema. 

 Tema produkter och avfall, energi samt regionens miljöplan 2017-2020 för samtliga 
miljö- och kemikalieombud. 

 En inspirationsföreläsning med gästföreläsare för samtliga miljö- och kemikalieombud 
samt enhets- och verksamhetschefer. 

Utöver dessa hölls utbildningstillfällen för kemikalieombuden om Klara 
kemikaliehanteringssystem samt sker löpande grundläggande regional webbaserad 
miljöutbildning. 

Kemiska produkter 

Under 2017 har uppföljning gjorts avseende produkter som innehåller ämnen från den så 
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kallade SIN-listan (ämnen som enligt organisationen Chemsec uppfyller EU:s kriterier för att 
klassas som särskilt farliga ämnen) samt PRIO-listan (utfasningsämnen utpekade av 
Kemikalieinspektionen för att de har farliga egenskaper som gör att de inte bör användas eller 
släppas ut i miljön). 

Livsmedel 

För att underlätta vid beställningar av måltider till patienter samt minska matsvinnet från 
patientmåltider erbjuder Regionservice sedan en tid avdelningarna att beställa kylda rätter 
(matlådor) som komplement till brickor vid lunch och middag. 

Under 2017 startades samarbetsprojektet LIV (Livsmedel I Vården) med Regionservice 
Måltider kring livsmedelshantering, där ett av målen var att minska kassationen av livsmedel. 
Projektet föll väl ut och breddinförande pågår nu på SkaS, där Regionservice utför uppgifter 
som tidigare gjordes av vården, såsom beställningar av livsmedel med mera. 

Vissa livsmedel, främst mejeriprodukter, som inte hinner förbrukas av vården och riskerar att 
bli för gamla återtas av Regionservice för användning i produktionsköket. På så sätt har svinn 
kunnat undvikas. 

Medicinska gaser 

För att effektivisera insamlingen av lustgas till destruktion har personal vid förlossningen 
utbildats i handhavande av utrustningen. Liksom tidigare genomför personalen också insatser 
med profylax och inspirationsföreläsningar till blivande föräldrapar. 

Västfastigheter arbetar med att stänga av distributionen av lustgas till verksamheter som 
sällan använder lustgas. Demontering har gjorts på röntgen i Skövde och arbete pågår för att 
stänga av gasen även till Interventionscenter (IVC). 

Västfastigheter arbetar också med löpande (årliga) kontroller av lustgasuttag avseende tak- 
och väggmonterade enheter. 

Läkemedel 

Uppföljning har gjorts utifrån målen i den regionala patientsäkerhetsplanen 2017 avseende 
användning av antibiotika. Under året har ett arbete utförts för att begränsa kassation av 
läkemedel. Sortimentsanalyser genomförs på alla vårdenheter, produkter som inte längre 
beställs alternativt förbrukas i små mängder tas bort från de patientnära lagren (PNL). 
Sällanläkemedel förvaras i gemensamma (för flera avdelningar) vårdnära lager (VNL). 
Löpande översyn av läkemedels hållbarhet görs på vårdenheter med PNL-service. Läkemedel 
med kort hållbarhet flyttas till andra enheter med större förbrukning. 

2.4 Folkhälsa 

Arbetet med att Implementera de nationella riktlinjerna ”Prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor” pågår. En webbutbildning finns tillgänglig på intranätet och en 
regiongemensam dokumentationsmall har tagits fram. Det hälsofrämjande arbetet är tydligt 
kopplat till personcentrering och SkaS har fattat beslut om att arbeta integrerat med 
fokusområdena hälsa och personcentrerad vård. 
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2.5 Mänskliga rättigheter och jämlik vård 

Jämlikhets-, jämställdhets- och mångfaldsarbetet är inga separata arbetsområden utan ingår i 
SkaS värdegrund och människosyn. Värdegrunden genomsyrar alla aktiviteter såsom t ex vid 
rekrytering, lönesättning med mera. Könsuppdelad statistik finns framtagen för exempelvis 
lönestruktur, sjukskrivning, produktion och väntetider i vården. Några omotiverade skillnader 
utifrån kön har inte identifierats. 

Verksamheten har skapat förutsättningar för invånare/patienter att påverka och vara delaktiga 
i frågor som berör dem genom flera olika aktiviteter. 

 Under 2017 har SkaS fortsatt med cafédialoger där både patienter och övriga besökare 
gett synpunkter på vårdens utformning. 

 Uppföljande samtal efter inneliggande vård och dagkirurgi görs per telefon. 

 De enheter som påbörjade arbetet med personcentrerad vård 2016 mäter fortsatt 
patienttillfredsställelse där möjlighet för patienter och anhöriga att lämna synpunkter 
och förslag ingår. 

 Marknadsföring av "Förstå mig rätt" vid introduktion av nya medarbetare och chefer 

 SkaS arbetar fortsatt med att involvera patienter och närstående i förbättringsarbete. 

 Patienter och närstående erbjuds alltid att delta i de händelseanalyser som görs på 
SkaS. 

 Vårt samarbete med patientnämnden förser oss med synpunkter från medborgarna som 
sedan tillvaratas i förbättringsarbeten. 

 SkaS har träffat patientföreningar och vid mötena har tillgänglighetsfrågor tagits upp. 

 Västfastigheter fortsätter sin inventering av tillgängligheten på SkaS och resultaten för 
kontinuerligt in i Tillgänglighetsdatabasen. 

Arbetet för en mer jämlik information och kommunikation har SkaS fortsatt under 2017. 
Sjukhusgemensamt informationsmaterial finns nu översatt till flera språk. 

2.6 Verksamhetens säkerhets- och beredskapsarbete 

SkaS har under det gångna året antagit en ny treårig säkerhetsplan 2017-2020 med 
utgångspunkt i de sju mål som tidigare presenterats i den regionala säkerhetsstrategin. Särskilt 
fokus har legat på följande aktiviteter i planen: 

Robust kontinuitetsplanering – SkaS deltar i ett regionalt projekt och workshop har 
genomförts för att identifiera riskområden. Just nu pågår en extra inventering av 
reservkraftsresurser i samverkan med Västfastigheter. 

Ett annat regionalt projekt som pågått under året och beräknas klart under 2018 rör TiB-
processen (tjänsteman i beredskap). En effektiv och samordnad TiB-organisation utgör 
stommen i vår krisberedskap. SkaS har utökat antalet TiB:ar från fyra till sex för att minska 
sårbarheten och stå bättre rustade i ett uthållighetsperspektiv. Antalet TiB-ärenden inom SkaS 
uppgick under 2017 till 420 stycken och håller sig stabilt på samma nivå de tre senaste åren. 
Enskilt största kategorin händelser, ungefär en tredjedel, är kopplade till teknisk försörjning 
och IT/telefoni. Enskilt största brottskategorin är stölder. 

Fysisk tillträdesbegränsning – ett styrdokument under framtagning, beräknas kunna gå till 
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beslut i början av 2018. Arbetet har skett i samverkan mellan SkaS Trygghetscentral, enheten 
för lokaler och utrustning samt Västfastigheter. Dokumentet är avsett att fungera som stöd i 
det brottsförebyggande arbetet både i befintliga lokaler men även vid de omfattande lokal- 
och byggprojekt som pågår och planeras. 

SkaS Riskhanteringsgrupp har lagt mest tid på framförallt tre frågor: 

 Beredning av frågan om ett nytt medicinskt akutlarm.  

 Planering inför och hantering av konsekvenser i samband med eventet Power Big 
Meet, som hölls i Lidköping i juli månad. Det senare nämnda blev samtidigt ett 
tillfälle att öva särskild sjukvårdsledning (SSL), då sjukhuset valde att inta stabsläge 
på grund av många osäkerhetsfaktorer och motstridiga budskap från arrangörer och 
andra myndigheter. Erfarenheterna har dokumenterats för framtida bruk av eventuella 
liknande händelser 

 Beredskap inför en potentiell händelse i verksamheten med pågående dödligt våld. 
Ämnet har väckts med tanke på terrorhandlingar och enskilda våldshandlingar de 
senaste åren. Ett arbete pågår för framtagande av utbildningsmaterial och 
handlingsplaner och beräknas klart för spridning våren 2018. 

Inför 2018 har Trygghetscentralen planerat för fortsatta utbildningsinsatser. Dessutom tas ett 
samlat tag avseende SkaS och regionens bidrag till ett svenskt totalförsvar enligt nationella 
direktiv. I övrigt har säkerhetsarbetet präglats av ett stort mått flexibilitet för att kunna möta 
nya och hastigt uppkomna företeelser som kan inverka menligt på en annars i huvudsak trygg 
och säker sjukhusmiljö. 

2.7 Redovisning av genomförd intern kontroll 2017 

SkaS internkontrollplan 2017 (SkaS 387-2016) bygger på den riskanalys som gjordes av 
vårdöverenskommelse och detaljbudget 2017. De kontrollområden som identifierades med 
högst risk sammanfaller därmed med de avsnitt som avrapporteras i delårsrapporter och 
årsredovisning. Därmed har styrelsen fått information kring utvecklingen av riskområdena 
och vilka åtgärder som vidtagits i den löpande rapporteringen under året. 

Fördelen med att göra en internkontrollplan som bygger på vårdöverenskommelse och 
detaljbudget är att det ger en möjlighet till samlad redovisning och bedömning av 
riskområden. Detta innebär även att det blir ett begränsat antal områden som följs i ordinarie 
rapportering och minimerar extra uppföljningar. 

I nedanstående tabell redovisas kontrollområdena, för kommentarerna hänvisas till övriga 
avsnitt i årsredovisningen. 

Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar 

Förbättra tillgängligheten inom barn- 
och ungdomspsykiatrin. 

Hur många barn- och ungdomar får 
tillgång till vård och behandling inom 
vårdgarantin? Hur många väntar på 
sitt första besök? 

Se avsnitt 3.2.1.1 

Uppfylla vårdgarantin 

Hur många patienter får tillgång till 
vård och behandling inom 
vårdgarantin? Hur många väntar på 
sitt första besök? 

Se avsnitt 3.2.2.1 
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Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar 

Arbeta för en säker 
läkemedelsanvändning. 

Andel patienter som fått 
utskrivningsinformation med 
läkemedelsinformation 

Andelen patienter som fått 
utskrivnings-information ligger i 
november månad på 64 % och är det 
högsta värdet sedan vi började mäta i 
januari 2016.  Det pågående 
utvecklingsarbetet kring trygg och 
säker utskrivning från slutenvården 
kan vara en del i det förbättrade 
resultatet (hämtat från Plan o Styr) 

Minska antalet vårdskador och antalet 
vårdrelaterade infektioner 

Hur många patienter får vårdskador 
och/eller vårdrelaterade infektioner? 

Se avsnitt 3.2.3.1 

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

Hur ligger SkaS till i öppna 
jämförelser? Andelen indikatorer som 
når målnivå? 

Se avsnitt 3.2.3.2 

Jämställda löner – för att rätta till 
oskäliga skillnader i lönestruktur 

Vilka grupper har oskäliga skillnader i 
lönestruktur 

Se avsnitt 3.3.1.3 

Attraktiv arbetsgivare 
- kompetensförsörjning 

Hur stimulerar vi uppgiftsväxling och 
nya arbetssätt? Verksamhetsanpassad 
bemanning 

Se avsnitt 3.3.1 

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

Hur ser kostnadsutvecklingen inom 
olika kostnadsslag ut? 

Se avsnitt 5.1 och 5.2 

  

2.8 Systematiskt förbättringsarbete 

Det systematiska förbättringsarbetet på SkaS utgår från patienternas behov och baseras bland 
annat på resultaten i kvalitetsregister, kvartalen, verksamhetsanalys, införande och 
uppföljning av regionala medicinska riktlinjer (RMR), avvikelserapportering, 
händelseanalyser, patientklagomål och synpunkter samt markörbaserad journalgranskning. 

Förbättringsarbetet bedrivs på alla nivåer och har till exempel resulterat i nya arbetssätt på 
akutmottagningarna, på logopedmottagningen och nya tekniker inom de opererande 
specialiteterna samt nya förvaltningsövergripande riktlinjer och rutiner. 

SkaS förbättrings- och utvecklingsarbete utgår från några gemensamma principer som alla 
utgör viktiga förutsättningar för att arbetet ska bli framgångsrikt och hållbart: 
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Figur 1 Anpassad efter Bergman & Klefsjö, 2012 

2.9 Inköp 

Arbete med att implementera den reviderade inköpspolicy som beslutades av 
regionfullmäktige har påbörjats under 2017. Syftet med denna policy är att öka tydligheten 
kring ansvar, uppföljning och tillsyn för hantering av inköpsfrågor i Västra 
Götalandsregionen. 

För att säkerställa att VGR:s inköpspolicy och SkaS rutiner för inköp är väl kända informeras 
alla chefer om regler och rutiner för inköp och avtalstecknande vid Skaraborgs sjukhus. Under 
hösten har också koncerninköp tillsammans med inköpscontroller genomfört öppna 
informationsmöten för att förmedla den nya policyn. 

Alla kapitalvaruinköp som överstiger ett halvt basbelopp sker via koncerninköp och initieras 
via inköpsanmodan. Endast utsedda handläggare inom SkaS förvaltningskontor äger rätt att 
skicka inköpsanmodan till koncerninköp. Om beställning skickas av någon annan ska 
Koncerninköp inte hantera beställningen. På detta sätt säkerställs att alla kapitalvaruinköp 
sker utifrån fattade beslut och avtal. Alla tjänsteköp sker via SkaS inköpscontroller. Kontroll 
görs om befintliga avtal med upphandlade leverantörer kan tillgodose behovet eller om 
upphandling krävs. 

All upphandling, även så kallad direktupphandling vid inköp understigande 100 tkr, ska ske 
av koncerninköp. SkaS inköpscontroller samordnar sjukhusets del i upphandlingsarbetet och 
är SkaS kontaktperson i inköps- och upphandlingsfrågor. 
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Uppföljning och kontroll av följsamhet mot avtal görs kontinuerligt i samarbete med 
koncerninköp. På detta sätt identifieras eventuella inköpsområden som saknar avtal och leder 
till att nya upphandlingar sker vid behov och i enlighet med lagen om offentlig upphandling. 
Leverantörstroheten och följsamhet till avtal bedöms vara god för SkaS. I den uppföljning 
som görs av koncerninköp ligger Hälso- och sjukvårdens utförare på 88 procent 
leverantörstrohet. Siffran för SkaS är 92 procent vilket är i nivå med regionens måltal för 
2017. 
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3 Mål och fokusområden 

3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt 

av jobb och företag i hela regionen 

3.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt 

verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska 

Se avsnitt 2.3. 

3.1.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära 

affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar 

Se avsnitt 2.3. 

3.2 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 

3.2.1 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer 

med psykisk sjukdom ska förbättras 

Utvecklingen inom vuxenpsykiatrin (VUP) är positiv. Vårdproduktionen har fortsatt att öka 
under året. Antal öppenvårdsbesök har ökat med 6,4 procent jämfört med föregående år, men 
det återstår åtgärder att genomföra i organisationen för att tillgängligheten ska bli 
tillfredställande. 

Måluppfyllelsen uppgår till 67 procent, vilket innebär att 70 patienter inom vuxenpsykiatrin 
väntat över 90 dagar för ett första besök i december. Måluppfyllelsen utvecklades positivt 
under våren men har stagnerat under hösten. Anledningarna är många, bland annat 
nyrekryteringar samt pensionsavgångar. Under året har ett förändringsarbete påbörjats inom 
vuxenpsykiatrin som innebär ett mer strukturerat arbetssätt och utökad uppföljning av 
verksamheten för alla yrkesgrupper, vilket kommer att medföra att fler patienter kan erhålla 
tid för första besök inom vårdgarantins 90 dagar under 2018. En utvecklingsledande psykolog 
med god kunskap om utredningsarbete har rekryterats och har gjort en översyn av 
psykologernas arbete. På sikt kommer detta leda till att antal genomförda utredningar ökar 
och behovet av att skicka patienter till externa vårdgivare minskar. 

Under 2017 har vuxenpsykiatrin haft en framgångsrik rekrytering av medarbetare. Medicinsk 
kvalitet och patientsäkerhet har förbättrats, främst till följd av den stärkta bemanningen 
framförallt i läkargruppen men även sjuksköterskor inom öppenvården. Detta medför 
möjligheter till förändrade arbetssätt som stärker det medicinska omhändertagandet. Även 
övergången från heldygns- till öppenvård som genomförs i verksamheten samt en förändrad 
remisshantering med effektivare remissbedömning och arbetet genom diagnosteam i 
öppenvården har gjort att kvalitet och patientsäkerhet har förbättrats. 
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Även inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har det under 2017 skett en positiv 
utveckling i verksamheten och i omhändertagandet av psykiskt sjuka barn och ungdomar. 
Måluppfyllelsen för första besök inom 30 dagar uppnås dock inte och uppgår till 50 procent, 
vilket är oförändrat jämfört med december 2016, men förväntas nu förbättras under 2018 med 
de insatser som genomförts under året. Avtal har tecknats under året för köp av 
psykoterapitjänster hos två leverantörer i Skaraborg vilket gjort att flera patienter som väntat 
på behandling fått detta tillgodosedd. Samtidigt pågår intensiva utbildningsinsatser för att 
behandling vid BUP skall uppfylla de nya regionala medicinska riktlinjerna och för att kunna 
erbjuda behandling i tid i egen verksamhet. Utbildningsinsatsen har tagit resurser från 
produktionen men har varit nödvändig för att utveckla och patientsäkra verksamhetenen. 
Positiv effekt av dessa åtgärder förväntas under 2018.  Mottagningarna har inventerat köerna 
till utredning och behandling. Detta har lett till att patienter som stått i kö har kunnat 
omprioriteras och i vissa fall avskrivas. Verksamheten har under året anställt en 
undersköterska att handlägga vårdgarantifrågor. Detta har lett till att fler patienter än tidigare 
har kunnat erbjudas vård hos extern vårdgivare (NP-utredningar) som ett sätt att förbättra 
tillgängligheten samt att all administration kring vårdgaranti/valfrihet har kunnat avlastas 
övriga medarbetare i verksamheten. 

Den barnpsykiatriska verksamheten har fortsatt svårt att rekrytera medarbetare till vakanta 
tjänster. Detta gäller främst specialistläkare, psykologer till öppenvården och sjuksköterskor 
till heldygnsvård och akutteam. Verksamheten är för närvarande beroende av 
bemanningsföretag för läkare och sjuksköterskor samt köp av neuropsykiatriska utredningar 
från extern vårdgivare. Akutverksamheten och heldygnsvården är på grund av 
kompetensbristen mycket sårbar vilket bland annat påverkar möjligheten att bemanna 
primärjouren för BUP. Därför har SkaS under hösten samarbetat med övriga förvaltningar 
inom VGR för heldygnsvård och kring det akuta uppdraget. Denna åtgärd görs för att värna 
patientsäkerheten och gäller från och med 15 september 2017. BUP SkaS har sedan dess 
kunnat koncentrera verksamheten till att hålla kompetens med sjuksköterskor i akutteamet 
dagtid veckans alla dagar och samtidigt bygga upp en dagsjukvård för behandlande insatser. 
Från mitten av september till årsskiftet har SkaS haft 103 vårddygn hos SäS och 80 vårddygn 
hos NU-sjukvården vilket resulterat i en kostnad om 1,5 miljoner kronor. Samarbetet med de 
övriga förvaltningarna har fungerat men det har också funnits avvikelser som regelbundet 
diskuterats för att säkra upp rutinerna kring akuta bedömningar, inläggningar och 
utskrivningar. 

3.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin 

BUP har fortsatt svårt att rekrytera specialistläkare och psykologer till öppenvården vilket 
påverkar tillgängligheten till besök och behandling negativt. Verksamheten är för närvarande 
beroende av bemanningsföretag för läkare och sjuksköterskor. Verksamheten har dock 
genomfört flera olika aktiviteter under året som förväntas förbättra tillgängligheten under 
2018. Under 2017 har antal besök ökat med 2,7 procent. 

 Köp av NP-utredningar och psykoterapitjänster där verksamheten inte kan hålla 
vårdgarantin. PÅGÅR 

 Aktiv information om vårdgaranti och fritt vårdval. Verksamheten har anställt en 
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medarbetare att svara på frågor om och administrativ handläggning av vårdgaranti, fria 
vårdvalet och hjälpa patienten rätt till dem vi har avtal med. Detta avlastar 
mottagningens medarbetare som i stället kan fokusera på vård och behandling. KLAR 

 Rekrytering av vakanta tjänster (läkare, psykologer); annonsering, besöka 
rekryteringsmässor både utomlands och nationellt samt spridning av 
informationsmaterial om BUP SkaS via media. PÅGÅR 

 Psykologkonsult anlitats för att hjälpa teamen inom NP-mottagningarna att 
implementera nya arbetssätt för att korta köer och minska köp av utredningar hos 
externa vårdgivare. Förväntad effekt under senare delen av 2018. KLAR 

 Kompetensväxling för läkare, sjuksköterskor och psykologer för att minska tid för den 
administration som med fördel kan utföras av administratörer. Därmed skapa mer tid 
för patientarbete. PÅGÅR 

 En väg in till BUP; ett telefonnummer att ringa i CallMe (knappvalstelefoni). KLAR 

 Införande av 1177 vårdguiden (åtta e-tjänster) alla öppenvårdsmottagningar. KLAR 

 En väg in för remisser in till BUP oavsett om det gäller öppenvård eller remiss till NP-
mottagning. Effektivare remissteam. KLAR 

 Införande av fast vårdkontakt vid alla mottagningar under 2017. KLAR 

 Rekrytering av samordnade kurator till öppenvårdsmottagningarna under 2017 för att 
avlasta behandlare från samverkan/samordning som tar tid från utredning/behandling 
Effekt beräknas kunna ses under 2018. KLAR 

 Projekt att i april 2018 införa verktyg för att effektivt screena och prioritera bland 
inkommande patienter genom telefonintervju med föräldrar på alla mottagningar 
Effekt som förväntas är en mer träffsäkerhet för rätt vårdnivå och mer nöjda 
patienter/föräldrar då de får kontakt med sjuksköterska över telefon när de söker BUP 
första gången för rådgivning och därefter direkt hänvisning till rätt vårdnivå eller tid 
bokad vid BUP direkt. PLANERAD 

3.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 

VUP:s arbete med att utveckla verksamhet och arbetssätt har under året fortsatt i enlighet med 
den regionala utvecklingsplanen. 

 Heldygnsvårdens avdelningar arbetar aktivt med patientens delaktighet i sin vård. 
Delaktigheten och hur patienten upplevde sin vård mäts genom att patienten svarar på 
ett antal digitaliserade frågor vid utskrivning. PÅGÅR 

 Öppenvårdsmottagningarna arbetar på att hitta en liknande form som ovanstående för 
att kunna mäta hur patienterna upplever sin vård och delaktigheten i sin vård. 
PLANERAD 

 All personal inom heldygnsvården har genomgått bemötandeutbildning. KLAR 

 All personal inom både heldygns- och öppenvårdspsykiatrin har genomgått MI-
utbildning samt suicidprevention. KLAR 

 Utökning av mellanvårdsteam utifrån patienter med beroendeproblematik. PÅGÅR 

 Utökning av mellanvårdsteam utifrån patienter med affektiv sjukdom. PÅGÅR 
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 Mobila team möter patienterna i större utsträckning än tidigare i sin hemmiljö. 
PÅGÅR 

 Mobilt team startas upp föra att arbeta kvällar och helger för att kunna hjälpa 
patienterna genom öppenvården och på så vis undvika inläggning i heldygnsvård. 
PLANERAD 

 Både heldygnsvården och öppenvården arbetar aktivt för att involvera patientens 
nätverk, såväl professionella som anhöriga. PÅGÅR 

Psykiatrin inom SkaS arbetar aktivt för att genomföra de regionala psykiatriplanerna. Då det 
har varit en stor svårighet att rekrytera vissa yrkesgrupper har implementeringen stundtals inte 
gått så fort som önskas. Ett annat hinder i utvecklingen är att öppenvårdsmottagningarna har 
vuxit ur sina lokaler och det är svårigheter att erhålla andra/utökade lokaler. 

3.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 

VUP och BUP har och har haft en bra samverkan med externa samverkansparter, både genom 
vårdsamverkan Skaraborg och trepartssamarbete samt i enskilda ärenden. Ett arbetssätt och en 
samverkan som stärker första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa, stärker indirekt även 
SkaS verksamheter. 

 Gemensam planering genom vårdsamverkan har startats upp för att titta på hur 
psykiatrin i Skaraborg skulle kunna arbeta med närsjukvård. PLANERAD 

 ”Specialist direkt”, primärvårdens läkare kan ringa till specialistläkare inom VUP för 
rådgivning. PÅGÅR 

 Mellanvårdsteam för beroendepatienter, riktat arbete för rätt vård så snabbt som 
möjligt för att förhindra att patienten hamnar i ett destruktivt beroende. PÅGÅR 

 Implementerat ansvarsfördelningen mellan primärvård och BUP enligt ny regional 
medicinsk riktlinje (RMR). KLAR 

 Samverkan med Guldvingens vårdcentral som är pilot med förstärkning i första linjen 
samt rutiner för konsultation/rådgivning BUP-direkt. KLAR 

 Öka tillgänglighet för alla vårdcentraler i Skaraborg för rådgivning hos BUP. Utförs 
enligt plan utifrån initiativ från BUP:s enhetschefer med inbjudan till 
samverkansmöten.  PÅGÅR 

 Medverkan i vårdsamverkan barn- och unga, Skaraborg. PÅGÅR 

Arbetet med att möta psykisk ohälsa på ett tidigare stadie utvecklas positivt, mycket tack vare 
att både VUP och samverkansparter ser stora fördelar och vinster för den enskilde individen 
med samverkan. 

3.2.2 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas 

Åtgärder har genomförts under året och planeras fortsatt inom respektive verksamhetsområde 
för att öka produktionen, förbättra tillgängligheten och minska antalet väntande patienter. 

Tillgänglighet till första besök och behandling 

Antal väntande till första besök uppgick efter december till 6 700 patienter, vilket är i nivå 
med december 2016. Under året har 87 procent väntat mindre än 90 dagar till ett första besök, 
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förutom under sommarperioden då måluppfyllelsen varit något lägre. 

Antal väntande till operation/behandling uppgick efter december till 2 600 patienter, vilket är 
i nivå med senaste 12-månadersperioden. Måluppfyllelsen för patienter väntande mindre än 
90 dagar har dock försämrats under 2017, vilket bland annat kan förklaras av att antal utförda 
operationer under året har minskat då operationsutrymmet varit reducerat. Se även kapitel 2.2. 

Nedanstående diagram visar förändring av måluppfyllelse de senaste 13 månaderna. 

 

 

Tillgänglighet för patienter med misstänkt cancer 

Cancergarantin innebär att patienten, vid välgrundad misstanke om cancer, ska erbjudas 
läkarbesök inom 14 kalenderdagar från ankomstdagen för remissen. För att säkerställa 
ledtider för patienter med misstanke om cancer har SkaS implementerat standardiserade 
vårdförlopp (SVF). Syftet med SVF är att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om 
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cancer till diagnos och start av första behandling. Målet är att 80 procent av alla vårdförlopp 
ska klara fastställda ledtider 

28 vårdförlopp har införts på SkaS och sedan starten i september 2015 har 4 556 enskilda 
vårdförlopp startats på SkaS och av dessa har 1 290 gått vidare till behandling (kirurgi, 
läkemedel, palliativ, övrig behandling). I genomsnitt klarade 45 procent av vårdförloppen 
ledtiden till behandlingsstart. Målet är att 80 procent av alla vårdförlopp ska klara fastställda 
ledtider. Alla vårdförlopp har olika ledtider, vilket tagits hänsyn till vid 
genomsnittsberäkning. Data för beräkning av ledtider för de införda standardiserade 
vårdförloppen befinner sig fortfarande i ett etableringsskede, vilket kan påverka kvaliteten i 
rapporterade värden. Nedanstående tabell visar de största vårdförloppen inom SkaS och hur 
många förlopp som gått vidare till en behandling inom respektive förlopp. En behandling är 
inte det samma som en cancerdiagnos utan kan t.ex vara en operation för att kunna fastställa 
diagnos. 

  Antal uppstartade vårdförlopp 
Antal som gått vidare till 

behandling 
Urinblåsa 1 215 119 
Prostata 782 278 
Bröst 538 316 
Hudmelanom 240 146 
Lunga 179 66 
Tjock- och ändtarm 509 160 
Huvud-hals 386 68 
Lymfom 121 84 

  

Tillgänglighet på akutmottagning   

Andelen besök där total vistelsetid (TVT) är mindre än 4 timmar på akutmottagningen har 
under året i medeltal legat på 72 procent, vilket är över regionalt snitt för 2017. I december 
hade akutmottagningen i Skövde en måluppfyllelse på 73,7 procent och Lidköping 71 
procent. För att uppnå en god tillgänglighet arbetar akutmottagningarna utifrån regionens 
operativa modell för akutflöden, t.ex. "stream team", förenklad triage och planstyrt arbetssätt, 
se även avsnitt 3.2.2.3. 

Tillgänglighet på Bild- och funktionsmedicin (BFM)  

Andel remisser där tiden mellan remissregistreringsdatum och definitivsignerat svar (total 
genomloppstid, TGT) uppgår till 47 procent för 2017. Målet är att nå 80 procent. Framförallt 
är det långa väntetider för patienter som väntar på MR- och ultraljudsundersökningar. En 
förklaring till den låga måluppfyllelsen är brist på erfarna radiologer och 
röntgensjuksköterskor, brist på MR-utrustning samt införande av standardiserade vårdförlopp 
och nya medicinska riktlinjer med krav på kortare ledtid. 

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten under året är framtagna. Främst genom rekrytering, 
men också utbildning och kompetensväxling. För att korta ledtider skickas sedan vecka 30 
alla undersökningar äldre än 48 timmar för definitivsignering till extern part. Patienter skickas 
också till externa leverantörer för MR- och ultraljudsundersökning. Arbete pågår för ökade 
möjligheter till Drop-In avseende skelett-och lungröntgenundersökning. 
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Remissinflöde 

En förändring av remissinflöde påverkar både tillgänglighet och resursbehov. Totalt antal 
inkomna remisser för bedömning har ökat med 5 procent sedan 2015. Främst är det ökade 
remissinflödet kopplat till införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) för patienter med 
välgrundad misstanke om cancer. Sedan 2015 har det totala remissinflödet ökat med 15 
procent inom öron, 18 procent inom urologi och 13 procent inom kirurgi. Även verksamheter 
som inte ingår i SVF har ett högt remissinflöde, bland annat ortopedi 8 procent och barn- och 
ungdomspsykiatri 17 procent. 

Vissa remisser skickas efter bedömning tillbaka till remittent utan att besök bokas in och vissa 
remisser skickas till annan vårdgivare på grund av långa väntetider. På grund av uppdatering 
av patientadministrativt system ELVIS går det inte att få fram statistik över accepterade 
remisser för helår 2017 men under perioden januari-augusti hade accepterade remisser ökat 
med 3 procent på ett år och 5 procent över en tvåårsperiod. 

Efterföljande besök 

Efter december väntande 50 190 patienter på ett efterföljande besök varav 12 400 (28 procent) 
hade väntat längre än planerat återbesöksdatum. 

Måluppfyllelsen till efterföljande besök är ett viktigt mått att följa då efterföljande besök är en 
84 procent av den totala produktionsvolymen inom öppenvården. Dessa patienter har också 
fått en medicinsk bedömning vid ett första besök, akut besök eller vid ett slutenvårdstillfälle 
att ha behov av efterföljande besök eller behandling inom öppenvården. Från och med 2018 
kommer måluppfyllelsen till efterföljande besök att följas i SkaS verksamhetsplan på samma 
sätt som antal väntande till första besök. 

3.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin 

Produktionsvolymerna inom öppenvården har fortsatt att öka under 2017. Trots detta uppnås 
inte vårdgarantins krav om tillgänglighet inom 90 dagar. En förklaring är att inflödet av 
inkommande remiser också har ökat och att efterföljande besök, som utgör den större delen av 
besöken på sjukhuset, har ökat. Fortsatt svårt bemanningsläge för specialistsjuksköterskor 
inom Anestesi/Operation/IVA påverkar operationskapaciteten och har inneburit reducerat 
operationsutrymme och därmed bidrar till att vårdgaranti till besök och behandling/operation 
inte kan uppnås. 

Inom flera områden krävs fortsatta åtgärder i form av rekrytering inom specialistkompetenser, 
förbättrad och utökad produktions- och kapacitetsplanering, kökortningsinsatser i form av 
utökad mottagningsverksamhet, köp av vård från externa vårdgivare samt fortsatt köp av 
tjänster från bemanningsföretag. 

Många aktiviteter pågår i verksamheten för att förbättra tillgängligheten parallellt med arbetet 
att rekrytera nya medarbetare, nedan redovisas några av dessa. 

 Produktions- och kapacitetsplanering. En modell i sju steg finns framtagen för att 
stödja verksamheten vid implementering av produktions- och kapacitetsplanering. En 
sjukhusövergripande expertgrupp för produktions- och kapacitetsplanering ger 
metodstöd till verksamheten. Utbildning har genomförts för verksamhetsledningar och 
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chefsstöd (ekonomi, HR, verksamhetsutvecklare). Flera verksamheter tar nu nästa steg 
i planeringen genom att koppla läkarschemat till produktionsplanens aktiviteter samt 
införa vecko- eller månadsvisa strukturerade beslutsmöten för att tydligare styra 
produktionsplaneringen. PÅGÅR 

 Operationsverksamheten har på grund av rekryteringssvårigheter haft reducerad 
verksamhet under året. Verksamheten har vidtagit åtgärder som extra arbetspass för 
ordinarie personal, övertid samt köp av tjänster från bemanningsföretag. En ny 
arbetstidsmodell har implementeras under hösten 2017 och innebär bemanning med 
två pass med 6 timmars arbetsdag vid två av operationssalarna. Det förändrade 
arbetssättet ska medföra utökat tillgängligt operationsutrymme. PÅGÅR 

 Inom den vuxenpsykiatriska verksamheten har tillgängligheten förbättrats i takt med 
att rekrytering har skett av läkare och psykologer. Ett flertal aktiviteter pågår inom 
både vuxen- och barn- och ungdomspsykiatrin för att förbättra tillgängligheten. 
PÅGÅR 

 Kirurgiska operationer för patienter som väntat eller riskerar att vänta mer än 
vårdgarantins 90 dagar köps från Carlanderska sjukhuset. PÅGÅR 

 Den urologiska verksamheten har under året tagit hjälp av bemanningsföretag. Även 
kökortningsinsatser kvällstid under vår och höst. Utöver detta har remisser skickats 
vidare till bland annat Capio Örebro och Carlanderska för besök och behandling. 
PÅGÅR 

 Antal väntande till operation inom urologi riskerar att öka ytterligare på grund av 
bristen på operationsutrymme. Ett uppgiftsväxlingsförslag gentemot 
operationsavdelningen initierades under hösten, där ST-läkare i urologi övertar vissa 
av operationssköterskornas uppgifter för att därigenom öka den totala 
operationskapaciteten. PÅGÅR 

 Den ortopediska verksamheten har under året tagit hjälp av bemanningsföretag och 
även genomfört en kökortningsinsats med extra mottagningspass under hösten. Utöver 
detta har ortopeden under året köpt vård hos externa vårdgivare för besök och 
behandling både via regionala volymavtal och via andra landstings avtal. PÅGÅR. 

 Öron-, näs-, halsverksamheten (ÖNH) har förbättrat tillgängligheten för förstabesök 
till läkare inom 90 dagar från 51 procent i september 2016 till 98 procent i december 
2017 genom att framgångsrikt koppla samman produktionsplanering och 
schemaläggning. Antal besök har därigenom ökat med ca 10 procent under första 
halvåret 2017 vilket motsvarar 828 fler besök. KLAR 

 Problem kvarstår för den operativa ÖNH-verksamheten. Arbete pågår för att utöka 
antal operationer i Lidköping och under året har ÖNH-verksamheten köpt 
behandlingar hos Capio Örebro, Capio Stockholm samt Carlanderska. PÅGÅR 

 Ögonverksamheten har i och med nytt regionalt avtal för köp av ögonoperationer 
kunnat utöka volymen köpta operationer och på så sätt förbättrat utfallet för 
vårdgaranti. Utöver detta har ögonverksamheten haft extra mottagningspass under 
hösten. PÅGÅR 

 Försök med nytt arbetssätt där patienter tas direkt till ögonoperation på remiss för 
såväl mottagningsbesök som operation samma dag. Fortsatta försök och etablering 
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under hösten 2017. PÅGÅR 

 Logopediverksamheten har minskat antalet uteblivna besök genom att införa webb-
tidbokning och har därmed skapat utrymme för fler besök och minskat väntetiderna.  
KLART 

 Ökande antal remisser för gastroskopier samt koloskopier, främst kopplat till 
standardiserade vårdförlopp (SVF). Fler koloskopier har utförts under 2017 än 2016 
för att möta ökat inflöde. Under hösten har koloskopier skickats till Carlanderska för 
att förbättra tillgängligheten. Samarbete planeras med kirurgen kring gastroskopier. 
Förslag på riktlinjer för gastroremisser från primärvården har utarbetats. 
PLANERAD/PÅGÅR 

 Inom den radiologiska verksamheten skickas patienter för MR- och 
ultraljudsundersökning till externa leverantörer. Verksamheten anlitar även extern part 
för granskning. Uppföljning av granskningskön sker regelbundet och sedan vecka 30 
skickas undersökningar äldre än 48 timmar till extern part för definitivsignering. 
PÅGÅR 

3.2.2.2 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården 

Personcentrerad vård innebär ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella 
inom vård, omsorg och rehabilitering. Genom att lyssna på patientens berättelse skrivs en 
gemensam hälsoplan, som innehåller mål och strategier för genomförande och kort- och 
långsiktig uppföljning. Personcentrering är en etik som vägleder i praktiska handlingar som 
medmänniska och yrkesperson. Personcentrerat arbetssätt innebär att patientens berättelse, 
behov och resurser står i centrum, samt att patienten blir delaktig i sin egen vård. Att utveckla 
ett mer personcentrerat arbetssätt är ett av fokusområdena i regional budget 2017. 

Vid SkaS påbörjades arbetet med utveckling av personcentrerad vård 2015. Projektägare är 
verksamhetschef FoU och projektledare är regional förändringsledare samt strateg för 
personcentrerad vård SkaS som tillsammans med verksamhetsutvecklare och forskningsledare 
leder utvecklingsarbetet. 

Under 2017 fortsatte arbetet med utveckling av personcentrerad vård. 

 Utvecklingsarbetet inleddes med värdegrundsarbete på åtta pilotenheter. KLART 

 Värdegrundsarbetet har därefter genomförts/påbörjats på ytterligare enheter. PÅGÅR 

 Under året har arbetet fortsatt med att stärka patientens ställning och göra patienten 
mer delaktig i sin egen vård. PÅGÅR 

 Regelbundna nätverksmöten med enhetschefer och förändringsledare inkl. nya enheter 
har genomförts en gång per månad. PÅGÅR 

 Fortsatta nätverksmöten med förändringsledarna har genomförts 3 gånger per termin. 
KLART 

 Det regionala bildstödet är omarbetat och anpassat till SkaS. KLART 

 Projektledarna har utbildat samtliga verksamhetsutvecklare utifrån bildstödet för att 
dessa skall kunna stödja omställningen inom sina respektive områden. KLART 

 Bildstödet har börjat att användas på några enheter (barn, neuro/rehab och 
substitutionsmottagningen, Allmän 1/beroende och Allmän 2).  PÅGÅR 
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 Kontinuerlig information på introduktionsdagar för nyanställda. PÅGÅR 

 Projektledarna har under våren informerat om personcentrerad vård på 
verksamhetsområdenas ledningsmöten. KLART 

 Projektledare och tre lokala förändringsledare har två gånger per termin deltagit i 
regionala nätverksmöten. KLART 

 Förutom fortsatt värdegrundsarbete genomförs även utbildning i ”Förstå mig 
rätt”/”teach back”. PÅGÅR 

 Fortsatt utbildning inom empatisk kommunikation planeras. PÅGÅR 

 På pilotenheterna har mätning via Ipad av bemötande, tillgänglighet, information, 
delaktighet, vård och behandling kontinuerligt genomförts. KLART 

 Förbättringar utifrån resultat i Ipad-mätningarna har påbörjats. Patienter/närstående 
har involverats i några av enheternas team. PÅGÅR 

 Förhållningssättet personcentrering har omsatts i praktik: Reflektionskort, 
bedsiderapport, omvårdnadsrundor, informationsmaterial, utskrivningsmeddelande 
och individuella patienttavlor. KLART 

 SkaS-övergripande föreläsningar har anordnats angående patient/närståendeutbildning. 
KLART 

 Arbete med en hemsida på intranätet. PÅGÅR 

 Mätning/utvärdering av effekter har påbörjats. Baslinjemätning har genomförts, Inga 
uppföljningsresultat ännu och planering genomförs för fortsatt 
uppföljning/utvärdering. PÅGÅR 

 Projektledarna har sammanställt och strukturerat genomförda aktiviteter i projektet till 
en generell modell för omställning till personcentrerad vård SkaS. Modellen 
presenterades på ”The 30th World Congress on Advanced Nursing Practice, 
Edinburgh, Scotland, September 2017. KLART 

 Deltagit i den regionala konferensen i Göteborg. KLART 

Aktiviteter för att utveckla personcentrerad vård vid SkaS genomförs enligt plan. 

3.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan 

Arbete pågår för att förbättra akutvårdkedjan och förbättra genomloppstiderna på 
akutmottagningarna. Arbetet för minskade ledtider vid SkaS akutmottagningar har varit 
framgångsrikt. I december hade akutmottagningen i Skövde en måluppfyllelse på 73,7 procent 
och Lidköping 71 procent. 

Flera olika aktiviteter pågår: 

 Vidareutveckla STREAM-team. Resultat i genomförd pilot visade på förbättrade 
genomloppstider på akutmottagningen i Skövde med ett snabbspår för enklare 
patientbesök. Det har dock varit svårt att få detta team ett fungera efter piloten 
eftersom den aktuella jourlinjen i nuläget bemannas av stafettläkare. Ett nytt test 
planerades genomföras under november 2017, men gick inte att få till stånd på grund 
av sjuksköterskebrist. Detta skjuts nu på framtiden tills akutläkarverksamheten är 
bättre utbyggd för att kunna använda sköterskeresurser till akutläkarteam enligt nedan. 
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 Vidareutveckla förenklad triage. Det nya arbetssättet har testats på akutmottagningen i 
Skövde men har inneburit otrygghet i sjuksköterskegruppen med farhågor kring att 
patienter inte blir tillräckligt väl bedömda. Vi har nu skapat en skriftlig rutin som har 
ökat tryggheten i personalgruppen kring arbetssättet. På grund av personalomsättning 
och många nya kollegor fortgår implementering och utbildning. 

 Under våren och delvis hösten 2017 prövades omvårdnadstriage på akutmottagningen 
i Lidköping. Syftet är att kvalitetssäkra tiden och handläggningen av främst multisjuka 
patienter. Utvärderingen har blivit framflyttad till våren 2018 på grund av 
bemanningsproblem, vilket medfört att piloten inte kunnat genomföras i tillräcklig 
omfattning under 2017. KLAR 

 Planstyrt arbetssätt. Utveckla och standardisera jourlinjernas processer. Ett 
utvecklingsarbete har pågått under våren 2017 och under hösten har man påbörjat 
arbetet med att vidareutveckla det så kallade patientpasset utifrån de synpunkter som 
inkommit med ambitionen att samtidigt integrera utskrivningsmeddelande i detta. Ett 
test av detta var tänkt att ske under hösten men är uppskjutet till efter den 
tvärprofessionella workshopen (se nedan) som kommer att hållas i februari 2018. 
Syftet är att genom detta få en bättre förankring i läkargruppen som utgjorde ett hinder 
vid förra pilotprojektet. 

 Minska den administrativa bördan och förenklat arbetssätt. En tvärprofessionell 
workshop för alla medarbetare på akutmottagningen i Skövde (läkare, sköterskor, 
undersköterskor och sekreterare) planeras i februari 2018. Under denna kommer detta 
att beröras som ett av flera utvecklingsområden. 

 Införa inläggningsrätt på vårdavdelning. SkaS har sedan många år ett system med 
vårdplatskoordinatorer på akutmottagningarna med inskrivningsrätt inom både 
medicinska och opererande specialiteter som jouren kontaktar vid behov av 
inskrivning. I detta ingår dagliga avstämningar av platsläget för att trygga dygnets 
behov av vårdplatser. 

 Akutläkare. Vid årsskiftet 17/18 är två ST-läkare igång vid akuten i Skövde. Två till är 
anställda och börjar under våren, och förhoppningen är att vi har sex ST mot slutet av 
året. En specialist i akutmedicin är anställd på deltid och kommer i huvudsak att 
fungera som handledare. Akutmottagningen i Skövde gjorde under september och 
oktober en pilot med en ST-läkardriven akutläkarlinje 09-16 vardagar. Tanken var att 
detta skulle ske i team med sköterska, men på grund av sjuksköterskebrist gick inte 
detta att genomföra. Analys av detta begränsade test pågår. Syftet med jourlinjen är att 
ha en flexibilitet att ta alla typer av patienter och ha möjlighet att hjälpa till att kapa 
inflödestoppar på enskilda kliniker. Nya pilotveckor med utökad bemanning planeras 
vecka 16 och 20. Även i Lidköping pågår arbetet med att införa akutläkare. PÅGÅR. 

 Analys i Lidköping pågår med journalgranskning gällande den något högre andel 
återbesök inom 72 timmar som konstaterats i Lidköping jämfört med övriga 
akutmottagningar i regionen. PÅGÅR 

 Utredning startad i december 2017 gällande en möjlig utökning av akutvårdplatser på 
Lidköpings akutmottagning avseende dagtid och för ytterligare patientdiagnoser än 
nuvarande. PÅGÅR 



§ 1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 - SKAS 2018-00065-1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 : Arsredovisning (Skaraborgs Sjukhus)

Skaraborgs Sjukhus, Årsredovisning 31(59) 

3.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 

effektiviteten förbättras 

Några av de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten har varit att prata 
om patientsäkerhet vid introduktion av nya medarbetare och chefer, samt att 
verksamhetscheferna på verksamhetsråd berättar för varandra om händelser som lex Maria-
anmälts och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska ske igen. 

Egenkontroll av patientsäkerhet sker på alla nivåer inom förvaltningen. 
Patientsäkerhetsarbetet är kopplat till mål och strategier i SkaS verksamhetsplan och redovisas 
regelbundet på ledningsmöten via IT-verktyget ”Plan och styr” (Stratsys). Uppföljning sker 
också vid regelbundna utvecklingsdialoger mellan sjukhusledning och verksamhetsledningar. 
För uppföljning används till exempel avvikelsehanteringssystem, strukturerad 
journalgranskning, Infektionsverktyget och nationella punktprevalensmätningar. 

Risker för vårdskador identifieras främst via avvikelsehanteringssystemet och via riskanalyser 
som görs inför förändringar i verksamheten. Till exempel har risker i samband med 
blodtransfusion identifierats via avvikelser som analyserats vidare med händelseanalyser. 
Dessa har bidragit till införandet av en teknisk lösning vid blodtransfusion som säkerställer att 
rätt patient får rätt blod. 

Under året har arbete med att säkerställa informationssäkerheten skett genom deltagande i 
regionalt projekt kring den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018. En 
utbildningsinsats har också genomförts för nyanställda medarbetare gällande 
informationssäkerhet och personuppgifter. Utbildningen ska syfta till att ge stöd och vara ett 
diskussionsunderlag att ta med i det vardagliga arbetet. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har bidragit till en ökad patientsäkerhet genom att rapportera 
risker, tillbud och negativa händelser i större utsträckning än tidigare. Ett flertal 
utvecklingsarbeten är genomförda som resulterat i säkrare vård t.ex. minskade postoperativa 
sårinfektioner efter rektumamputation och nya behandlingsformer för patienter med 
pinodialcysta. 

Synpunkter och information om upplevelser och händelser från patienter och närstående ses 
som ett viktigt bidrag till kvalitets-/patientsäkerhetsarbetet. På SkaS arbetar vi för att skapa en 
större delaktighet från patienter och närstående i att ständigt utveckla och förbättra processer. 
Patienter och närstående uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter, till exempel genom 
att beskriva upplevda avvikelser som registreras i avvikelsehanteringssystemet. Under året har 
en registrering påbörjats i avvikelsehanteringssystemet gällande klagomål som 
patienter/närstående gjort till Inspektionen för vård och omsorg samt då ansökningar om 
ekonomisk ersättning från Patientförsäkringen beviljats. Det totala antalet patientupplevda 
avvikelser alla kategorier var lägre jämfört med föregående år. 

Under SkaS utvecklingsdagar i december deltog varje dag (tre dagar) personer som berättade 
om sina patientupplevelser. Två av dessa patienter har också tillsammans med SkaS 
kommunikationsenhet spelat in filmer som kan användas i utvecklingsarbetet kring 
patientsäkerhet och personcentrerad vård. 

De viktigaste resultaten som uppnåtts under året har varit låga frekvenser av vårdrelaterade 
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infektioner och trycksår. Dessvärre har andelen överbeläggningar och utlokaliserade patienter 
ökat i jämförelse med föregående år. 

Måluppfyllelse redovisas under respektive rubrik nedan. 

3.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner 

Säker vård är en viktig framgångsfaktor för SkaS. Patientsäkerhetsarbetet bedrivs metodiskt 
och med patientens bästa i fokus. Medborgarna ska känna ett förtroende för att SkaS gör allt 
för att vidta adekvata åtgärder så att patienter inte ska bli sjuka eller skadade i sin kontakt med 
vården. SkaS har en nollvision för vårdskador. En kontinuerlig strukturerad markörbaserad 
journalgranskning (MJG) sker på SkaS av tjugo patientjournaler per månad. Det är svårt att 
ännu kunna dra tydliga slutsatser angående utfallet. 

  

 

Skaraborgs sjukhus strategier för patientsäkerhetsarbete är 

 Vi har en stark och gemensam patientsäkerhetskultur 

 Patientdelaktigheten ska vara hög i patientsäkerhetsarbetet 

 Vi har ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att samordna och lära av varandra. 

Läkemedelsrelaterade problem 

Arbetet för en säkrare läkemedelsanvändning är en viktig del i SkaS patientsäkerhetsarbete. 
Att minska de läkemedelsrelaterade problemen samt att minska läkemedelsfelen i vårdens 
övergångar är i fokus. Målet att minst 80 procent av patienter får skriftlig 
utskrivningsinformation inklusive läkemedelsinformation har inte uppnåtts för 2017. Ligger i 
nuläget på drygt 60 procent. 

 Fokus på läkemedelsavstämning vid in- och utskrivning med mätningar av följsamhet 
och återkoppling medarbetare/chef. PÅGÅR 

 Introduktionsprogram och rutin för sjuksköterskor på medicinavdelningar SkaS 
Lidköping när det gäller läkemedelsberedning. KLAR 

 Implementering av slutenvårdsdos. PÅGÅR 

  



§ 1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 - SKAS 2018-00065-1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 : Arsredovisning (Skaraborgs Sjukhus)

Skaraborgs Sjukhus, Årsredovisning 33(59) 

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner 

 Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner (Källa: 
Regionala Strama) 4,9 procent Kvartal 3 

SkaS uppfyller VGRs mål för andel vårdtillfällen med vårdrelaterade infektioner. 
Kvalitetssäkringen av Infektionsverktyget visar att kunskapen om vårdrelaterade infektioner 
(VRI) kontra samhällsförvärvade infektioner är bristfällig vilket gör att andelen VRI idag är 
falskt låg. När väl den obligatoriska webbutbildningen i infektionsverktyget är genomförd 
kommer antal VRI troligtvis att stiga då definitionen av VRI blir tydlig och tillämpas på ett 
likartat sätt. 

För att minska antalet VRI samt säkerställa följsamhet till regionala riktlinjer för 
antibiotikaförskrivning har SkaS fattat beslut om att stärka Strama-arbetet genom: 

 Utökning av Stramaläkare från 25 till 50 procent. KLAR 

 Sjukhusstrama grupp organiseras enligt VGR:s riktlinjer. KLAR 

 Kontaktläkare Vårdhygien utses i alla verksamheter. PÅGÅR 

 Webbutbildning i infektionsverktyget är obligatoriskt för alla läkare som förskriver 
antibiotika på SkaS. KLAR 

 Starta med antibiotikaronder. KLAR 

 Utbildning i KAD-sättning har genomförts inom verksamhetsområde 
Anestesi/Operation/IVA för att minska frekvensen av urinvägsinfektion i samband 
med KAD. KLAR 

 Genomföra punktprevalensmätningar av VRI, vår och höst. KLART 

 Minska andelen postoperativa sårinfektioner genom systematiskt förbättringsarbete. 
PÅGÅR 

Kommunikation 

 Rutin för informationsöverföring/kommunikation mellan öppenvård och slutenvård 
inom vuxenpsykiatrin. KLAR 

 Utbildningsinsats i SBAR och ”Teach back (förstå mig rätt)” för hela 
verksamhetsområde Barn- och ungdomspsykiatri BUP. KLAR 

 Varje patient riskbedöms för trycksår, fall och undernäring och man informerar 
patienten muntligt och skriftligt via broschyren ”Patientens bästa knep”. KLAR 

 Öka utbudet av antalet e-tjänster via Vårdguiden 1177. PÅGÅR 

Undernäring 

 Utbildningstillfälle för nutritionsombud. KLAR 

Fallskador 

 Mätning av förlängd vårtid i samband med fallolycka mäts och följs av 
sjukhusledningen varje månad. I verksamheterna pågår flera olika utvecklingsarbeten 
för fallprevention. KLAR (men fortsätter 2018) 

 Ett flertal aktiviteter under fallveckan v. 40 ”Balansera mera”. KLAR 
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Trycksår 

 Rutiner för trycksårsförebyggande arbete framtagna inom barn- och 
ungdomssjukvården. KLAR 

 Sjukhusövergripande punktprevalensmätning av trycksår. KLAR 

 Anpassning av vårddokumentation för att kunna följa regional indikator för trycksår. 
PÅGÅR 

Andelen patienter med trycksår var vid punktprevalensmätning 2017 lägre jämfört med 
föregående år. 

Strålsäkerhet  

 Bidra till att patienter inte utsätts för strålning i onödan. PÅGÅR 

Övriga aktiviteter 

 Kartläggning och registrering av alla reoperationer inom verksamhetsområde kirurgi 
för att strukturerat arbeta med analys och förbättring. PÅGÅR 

 Riskanalys enligt FRAM-analys metodik gällande igångsättning av förlossningar. 
KLAR 

 Startat markörbaserad journalgranskning inom vuxenpsykiatrin. KLAR 

 Utbildningsinsats inom hela verksamhetsområde BUP kring 
depression/ångestbehandling och suicidriksbedömning enligt ny regional medicinsk 
riktlinje. KLAR 

 Utbildning i patientsäkerhet för verksamhetschefer. KLAR 

 Händelser med allvarlig vårdskada som genererat händelseanalys redovisas i 
verksamhetsråd av verksamhetschef för lärande. KLAR 

 Bidra till säkra utskrivningar – ”rätt från oss”, för att minska oplanerade 
återinskrivningar inom 1-30 dagar för patienter 65 år och äldre. SkaS har ett utfall på 
cirka 13 procent, vilket innebär att målvärde (12 procent) inte uppnåtts under 2017. 
PÅGÅR 

Patientsäkerhetsarbetet pågår enligt SkaS patientsäkerhetsplan, effekter kan ses men 
måluppfyllelse är inte uppnådd i alla mått. 

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

genomsnittet i nationella jämförelser 

I processperspektivet har SkaS under året fortsatt fokuserat på att nå goda resultat i 
verksamheternas vårdprocesser. Målsättningen har varit att förbättra utfallet i de indikatorer 
som redovisas kvartalsvis i Kvartalen. 

Utfallen i respektive verksamhet diskuteras återkommande i verksamhetsdialoger med 
verksamhetsledningar samt i processchefsnätverk. Även resultaten i verksamhetsanalysen har 
använts i förbättringsarbeten. Diskussionerna har lett till fördjupade analyser av resultat som 
inte når målen för att hitta rotorsaker och förbättringsområden. PÅGÅR 

Svårigheter att bemanna med framförallt sjuksköterskor innebär svårigheter att nå delar av 
målen. Tydligast är detta för operation av höftfrakturer inom 24 timmar där SkaS haft färre 
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tillgängliga operationssalar under året. 

Det pågår ett intensivt arbete för 

 effektivare nyttjande av SkaS operationsresurs, 
o akutsal Lidköping 3 eftermiddagar/ vecka tillsammans med kirurgin. PÅGÅR 
o tidig operationsstart på traumasal i Skövde. PÅGÅR 
o från och med hösten utökades salstiden på traumasal i Skövde då 

operationsverksamheten införde två 6-timmarslag. Öppettiden utökas då från 8 
till 12 timmar. PÅGÅR 

 en förbättrad produktions- och kapacitetsplanering inom samtliga verksamheter. 
PÅGÅR 

 flera olika åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen, bland annat utbildning 
specialistsjuksköterskor operation/anestesi, riktade åtgärder för schema/bemanning 
och lönetillägg inom ortopedi och psykiatrisk heldygnsvård. PÅGÅR 

Utbildningen i infektionsverktyget har genomförts enligt plan under hösten och i kvartal tre 
ses en förbättring för indikatorerna för antibiotikaanvändning. KLART 

Av de totalt 24 medicinska kvalitetsindikatorer som SkaS särskilt följs upp på vid regional 
kvalitetscontrolling, uppfyller 16 indikatorer målen (66 procent), vilket är en förbättring 
jämfört med kvartal 2 då 13 indikatorer (54 procent) uppfyllde målen. Av de 24 indikatorerna 
är det två stycken där SkaS inte uppfyller målen (4 stycken kvartal 2, 7 stycken kvartal 1). 

3.2.3.3 Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården 

SkaS deltar i omställningen av hälso- och sjukvården 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 för detta tagits fram. 
I detta arbete är målsättningen kring ett sammanhållet vårdsystem prioriterat. PÅGÅR 

 Vårdsamverkan Skaraborg, där SkaS ingår, har under 2017 haft pågående aktiviteter 
för implementering av insatser kopplade till Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Arbetet fortsätter under 2018. En 
organisation i samverkan är skapad för ändamålet. PÅGÅR 

 Skaraborgs Sjukhus arbetar systematiskt med att stödja utvecklingen av 
personcentrerad och hälsofrämjande vård, vilket är en väsentlig faktor för att stödja 
patienters kunskap och egenkraft. PÅGÅR 

 Utveckling av Nära vård i norra Skaraborg. Pågående aktiviteter är:  
o Samarbete kring barn och unga med psykisk ohälsa. PÅGÅR 
o Utveckling av vårdmöten via digital teknik. PÅGÅR 
o Dagsjukvård med utökade insatser. PÅGÅR 
o Ambulanssjukvården utför insatser via bedömningsbil och vård på plats i 

utökad omfattning. PÅGÅR 

 Ökad dialog kring utskrivningsklara patienter sker genom möten två gånger i månaden 
med samtliga kommuner i Skaraborg. PÅGÅR 
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3.3 Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och 

erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna 

3.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 

95 procent av samtliga månadsanställda har haft utvecklingssamtal under året, vilket är bättre 
än tidigare bedömning. 

VGR:s karriärutvecklingsmodeller som berör flera professioner kommer att bidra till att SkaS 
chefer och medarbetare kan hålla ännu mer fokus på utvecklingssamtalet och 
kompetensutvecklingsplanen. Arbetet med att införa karriärutvecklingsmodellerna pågår 
enligt införandeplan. 

Konsekvenser om målet inte uppnås kan ses i högre personalomsättning, lägre motivation på 
arbetsplatsen och ej genomförd kompetensutveckling. 

3.3.1.1 Satsa på ledarskap 

SkaS har under året arbetat för att stärka och utveckla chefs- och ledarskapet i verksamheten. 

 Chefsutvecklingsdagar har genomförts med fokus på VGR:s chefskriterier samt 
omställning i vården. KLAR 

 Ett arbete har genomförts för att tydliggöra ansvar och befogenheter som chef. 
PÅGÅR 

 Chefsintroduktion för nya chefer på SkaS har genomförts tre gånger under 2017. 
KLAR 

 Checklista vid introduktion för nya chefer är framtagen och ska implementeras under 
2018. KLAR 

 Chefsstöd ligger i linjeorganisationen men också i form av mentorskapsprogram. 
Aktiviteten är planerad på VGR nivå och ska startas upp på SkaS. PÅGÅR 

 SkaS har haft medarbetare med i samtliga chefsutvecklingsprogram som genomförs i 
VGR:s regi. PÅGÅR 

 Årets chef har utsetts på SkaS och därefter nominerats till årets chef VGR. KLAR 

Utifrån det beslutade normtalet för antal underställda per chef, hade i december 2017 ca 5 
procent av SkaS chefer medarbetare över det rekommenderade normtalet. 

3.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt 

 Uppgiftsväxling stimuleras inom och mellan professioner för att på bästa sätt ta 
tillvara kompetens. En sjukhusgemensam styrgrupp har tillsatts för stödja, koordinera 
och styra utvecklingen inom området. PÅGÅR. 

 Rotationstjänster för sjuksköterskor har införts. KLART 

 Kombinationstjänster i samverkan med kommun har införts. KLAR. 

 Ett samarbete med Regionservice har genomförts sedan flera år och pågår inom flera 
områden som till exempel MIV (material i vården), städ under jourtid, utökad 
städning, LIV (livsmedel i vården). PÅGÅR 

 Under 2017 har 18 anställda undersköterskor påbörjat yrkeshögskoleutbildningar 
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till/inom specialiserad undersköterska akutsjukvård, psykiatri, barn- och 
ungdomssjukvård, Anestesi/Operation/IVA samt ambulanssjukvårdare. Under 2017 
har 18 anställda undersköterskor påbörjat dessa betalda utbildningar. PÅGÅR 

 Utbildning av steriltekniker. PÅGÅR 

 Utbildning av gipstekniker. KLAR 

3.3.1.3 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 är 
ett verktyg för att i samband med medarbetarens utvecklings- och lönesamtal visa kopplingen 
till kompetensutveckling som styrs utifrån verksamhetens behov. Idag finns det 
karriärmodeller framtagna för sjuksköterskor/barnmorskor, medicinska sekreterare, 
psykologer, biomedicinska analytiker och undersköterskor. Då det varit svårt att 
implementera modellerna har det anställts en projektledare i VGR som tillsammans med 
förvaltningsrepresentanter tagit fram en plan för omtag av implementeringen med start mars 
2018. 

VGR ska ha en lönestruktur som stödjer kompetensförsörjningen på alla nivåer och skapar 
förutsättningar för att kunna utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. 

Arbetet för att uppnå regionens önskvärda lönestruktur som också inkluderar jämställda löner, 
har under 2017 gett viss effekt. Dock fortsätter arbetet med att öka medellönerna med fokus 
på de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång högskoleutbildning. 

3.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska 

Ett sätt att förebygga och främja en god hälsa är en ökad satsning på friskvård. Motion och 
friskvård är en betydelsefull del i det förebyggande arbetet och ska finnas som en del i 
sjukhusets åtgärdsstrategi för att förebygga ohälsa. För att öka användandet av förmånen 
genomfördes en informationsinsats 2017. Detta har lett till ett ökat användande av 
friskvårdsbidraget. 

Under 2017 genomfördes kontinuerliga och strukturerade mätningar i verktyget AMTiM på 
samtliga enheter. Resultaten har presenterats och utvärderats på enheternas APT där även 
handlingsplan har gjorts utifrån resultatet. SkaS har för 2018 beslutat att inte fortsätta med 
dessa mätningar utan fokusera på resultatet från medarbetarenkäten. 

Utifrån det beslutade normtalet för antal underställda per chef, hade i december 2017 ca 95 
procent av SkaS chefer medarbetare inom det rekommenderade normtalet. 

Medarbetarundersökning genomfördes under perioden 13 september till 4 oktober 2017. 
Svarsfrekvensen på enkäten var ca 71 procent för SkaS. Arbetet med analys av svaren och 
åtgärdsplaner pågår. 

SkaS totala ackumulerade sjukfrånvaro 2017 uppgår till 6,29 procent. Utfall 2016 var 6,77 
procent vilket givit en minskning med ca 0,5 procentenhet. 



§ 1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 - SKAS 2018-00065-1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 : Arsredovisning (Skaraborgs Sjukhus)

Skaraborgs Sjukhus, Årsredovisning 38(59) 

3.3.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva 

arbetstidsmodeller 

SkaS har under 2017, utifrån VGR:s handlingsplan för att minska sjukfrånvaron, genomfört 
ett antal aktiviteter. 

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

 Inventering av de medellånga och långa sjukskrivningarna för att aktivera 
rehabiliteringsplanerna och därmed effektivisera rehabiliteringsprocessen pågår och 
sker i samverkan med Försäkringskassan. PÅGÅR 

 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. Detta 
projekt avslutades i december och regional slutrapport finns. För de enheter som 
deltog i mobiliseringsinitiativet minskade sjukfrånvaron med ca 2 procent. KLAR 

 Nya arbetstidsmodeller, där kvotering av obekväm tid utgör grunden, har tagits fram, 
för att uppnå en ökad möjlighet till återhämtning. Dessa har införts under hösten 2017 
inom områdena operation samt akutmottagning i Skövde. Arbetstidsmodellerna är 
tidsbestämda till ett år. Utvärdering kommer att genomföras efter 6 månader och 12 
månader. PÅGÅR 

3.3.2.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för 

minskad sjukfrånvaro 

 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. KLAR 

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

 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 vidare med. PÅGÅR 
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4 Personal 

4.1 Chefsförutsättningar  

Analys har genomförts inom varje verksamhetsområde. Analysen visar att cirka 95 procent av 
SkaS chefer har medarbetare inom det av VGR rekommenderade normtalet. Inom de 
verksamheter där normtalet inte uppnåtts 2017 finns handlingsplaner framtagna. 

4.2 Sjukfrånvaro 

Regionens måltal för sjukfrånvaron är 5 procent. Arbetet inom SkaS för att uppnå måltalet 
fortgår genom ett aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron. Nedan framgår sjukfrånvaron 
per månad från 2014 och framåt. Sjukfrånvaron har minskat under 2017 och ligger för varje 
månad under 2016 års utfall. 

Sjukfrånvaro 
% 

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

2014 7,4% 7,9% 7,4% 6,9% 6,3% 5,5% 5,0% 5,5% 6,8% 6,7% 7,2% 7,4% 
2015 7,3% 8,0% 7,8% 7,0% 7,0% 6,1% 5,2% 5,8% 6,7% 6,9% 7,0% 7,1% 
2016 7,7% 8,2% 7,4% 6,8% 6,4% 6,2% 5,1% 5,4% 6,5% 7,2% 7,4% 7,4% 
2017 7,2% 7,8% 7,0% 6,6% 6,3% 5,3% 4,8% 5,1% 6,5% 6,4% 6,3% 6,5% 

Sjukfrånvaron per personalgrupp, visar en minskning eller är i stort sett oförändrad för de 
största yrkesgrupperna. Grupper med få anställda (tandläkare, teknik och hantverk) får ett 
högt procentutfall även vid små förändringar, ställt i relation till antalet anställda. 

Sjukfrånvaro % Utfall ack 2016 Utfall ack 2017 
Förändring ack 
2016/2017 

Antal anställda 
2017/Dec 

A Sjuksköterskor, 
barnmorskor 

7,2 % 6,8 % -0,4 % 1 727 

B Undersköterskor m.fl. 9,4 % 7,8 % -1,6 % 1 156 
C Läkare 3,2 % 3,1 % -0,1 % 626 
D Tandläkare 2,5 % 2,8 % 0,3 % 5 
E Tandsköterskor, -
hygienister m.fl. 

3,4 % 3,6 % 0,2 % 13 

F Administratör, vård 6,7 % 7,5 % 0,8 % 342 
G Rehabilitering och 
förebyggande 

7,0 % 7,6 % 0,6 % 262 

H 
Sjukhustekniker/labpersonal, 
inkl BMA 

4,0 % 3,6 % -0,3 % 67 

I Utbildning, kultur och 
fritid 

6,8 % 5,2 % -1,6 % 17 

J Teknik, hantverkare 9,4 % 10,6 % 1,1 % 18 
K Kök, städ, tvätt /0 5,5 % /0 0 
L Administration 4,4 % 4,3 % -0,1 % 387 
Total 6,8 % 6,3 % -0,5 % 4 620 

SkaS totala ackumulerade sjukfrånvaro 2017 uppgår till 6,3 procent, vilket är 0,5 
procentenheter lägre jämfört med 2016. 

Den största minskningen med 1,6 procent ses inom gruppen undersköterskor. SkaS arbetar 
utifrån VGR:s handlingsplan för att minska sjukfrånvaron. 
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4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys 

Antalet nettoårsarbetare har ökat med 87 jämfört med 2016. Förändringen finns främst inom 
grupperna undersköterskor och administration. Inom gruppen administration utgörs ökningen 
av 19 chefer (normtal chefer), 4 projektledare (nybyggnation), övertagande av verksamhet 
från Regionservice (9 st). 

Den minskning som ses i sjuksköterskegruppen beror på att medarbetare avslutat sin 
anställning och ersättningsrekrytering har inte kunnat ske i samma omfattning. Ökningen 
inom undersköterskegruppen kan till viss del hänföras till arbetet som pågår kring 
uppgiftsväxling. 

Netto årsarbetare Föregående år Innevarande år Förändring antal 
A Sjuksköterskor, barnmorskor 1 384,03 1 368,93 -15,10 
B Undersköterskor m.fl. 850,93 889,16 38,23 
C Läkare 538,24 549,13 10,89 
D Tandläkare 4,00 4,05 0,05 
E Tandsköterskor, -hygienister m.fl. 12,20 11,67 -0,52 
F Administratör, vård 280,91 283,75 2,84 
G Rehabilitering och förebyggande 215,23 212,54 -2,69 
H Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 55,06 56,68 1,62 
I Utbildning, kultur och fritid 13,73 15,28 1,55 
J Teknik, hantverkare 6,10 16,63 10,53 
K Kök, städ, tvätt 0,00 0,00 0,00 
L Administration 306,08 345,77 39,69 
Huvudgrupp 3 666,50 3 753,58 87,08 

Vad gäller anställningsformen är det inom tillsvidareanställning som ökningen kan ses. Det är 
framförallt inom grupperna undersköterskor, läkare och administration ökningen skett. Se 
tidigare analys. 

Kompetensmix 

Vid analys av kompetensmixen mellan sjuksköterskor och undersköterskor har den förändrats. 
Kompetensmixen är undersköterskor är 40 procent (34 procent 2016) och 60 procent (66 
procent 2016) sjuksköterskor. Orsaken är bland annat arbetet med uppgiftsväxling. 

Netto årsarbetare Föregående år Innevarande år Förändring antal 
Tillsvidareanställd 3 322,34 3 417,02 94,69 
Visstidsanställd 263,19 247,14 -16,05 
Timavlönad 80,98 89,42 8,44 
Summa 3 666,50 3 753,58 87,08 

Övertid 

Den totala utförda övertiden har ökat med ca 4 600 timmar jämfört med 2016. Ökningen av 
den kvalificerade övertiden beror framförallt på bristen på semestervikarier för att klara 
uppdraget under sommaren. 

Timmar schema Föregående år Innevarande år Förändring antal Förändring procent 
Mertid 32 153,64 33 935,04 1 781,40 5,54 % 
Enkel övertid 23 522,25 20 255,16 -3 267,09 -13,89 % 
Kval övertid 64 405,62 69 371,11 4 965,49 7,71 % 
Övrig övertid 5 139,53 6 325,48 1 185,95 23,08 % 
Summa 125 221,04 129 886,79 4 665,75 3,73 % 

Ökningen på den sammanlagda övertiden (mertid enkel/kvalificerad övertid och övrig 
övertid) har framförallt skett inom läkargruppen och administratörer vård (medicinska 
sekreterare). Sjuksköterskegruppen har en ökning med ca 3100 timmar på den kvalificerade 
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övertiden vilket kan bero på den ökade bristen av sjuksköterskor. 

Timmar schema Föregående år Innevarande år Förändring antal 
Förändring 
procent 

A Sjuksköterskor, 
barnmorskor 

75 605,82 75 930,67 324,85 0,43 % 

B Undersköterskor m.fl. 36 236,77 36 326,28 89,51 0,25 % 
C Läkare 1 940,30 2 580,69 640,39 33,00 % 
D Tandläkare 55,15 38,54 -16,61 -30,12 % 
E Tandsköterskor, -
hygienister m.fl. 

72,90 87,12 14,22 19,51 % 

F Administratör, vård 4 342,02 8 569,38 4 227,36 97,36 % 
G Rehabilitering och 
förebyggande 

1 838,96 1 772,33 -66,63 -3,62 % 

H 
Sjukhustekniker/labpersonal, 
inkl BMA 

591,87 502,58 -89,29 -15,09 % 

I Utbildning, kultur och 
fritid 

246,94 175,90 -71,04 -28,77 % 

J Teknik, hantverkare 43,61 20,50 -23,11 -52,99 % 
K Kök, städ, tvätt 178,02 9,80 -168,22 -94,50 % 
L Administration 4 068,68 3 873,00 -195,68 -4,81 % 
Huvudgrupp 125 221,04 129 886,79 4 665,75 3,73 % 

Ofrivilliga deltider 

Enligt VGR:s politiska definition vad som aves som ofrivillig deltid, finns det idag inom SkaS 
inga medarbetare som omfattas. 

SkaS har tio medarbetare, samtliga är undersköterskor och kvinnor, som idag är ofrivilliga 
deltider utifrån Allmänna bestämmelsers (AB) definition. 

Personalomsättning 

Vid analys av personalomsättning på regional nivå avses externa avgångar utanför regionen. 
Vid motsvarande analys inom regionens förvaltningar avses externa avgångar från 
förvaltningen (inkluderat de medarbetare som övergår till annan förvaltning inom VGR). 

SkaS personalomsättning för 2017 är 12,8 procent motsvarande för föregående år är 12,1 
procent, vilket är en ökning på 0,7 procentenheter. Nedan framgår personalomsättningen per 
yrkeskategori. I grupperna sjuksköterska och undersköterska har andelen som gått i pension 
ökat vilket kan förklara delar av ökningen. 

Personalomsättning Utfall ack 2016 Utfall ack 2017 Förändring ack 
A Sjuksköterskor, 
barnmorskor 

11,9 % 13,6 % 1,7 % 

B Undersköterskor m.fl. 12,8 % 15,1 % 2,3 % 
C Läkare 11,3 % 8,6 % -2,7 % 
D Tandläkare 20,0 % 0,0 % -20,0 % 
F Administratör, vård 13,6 % 8,1 % -5,5 % 
G Rehabilitering och 
förebyggande 

17,6 % 21,0 % 3,3 % 

H 
Sjukhustekniker/labpersonal, 
inkl BMA 

7,0 % 16,4 % 9,4 % 

I Utbildning, kultur och 
fritid 

21,4 % 6,3 % -15,2 % 

J Teknik, hantverkare 20,0 % 0,0 % -20,0 % 
L Administration 7,9 % 8,1 % 0,2 % 
Total 12,1 % 12,8 % 0,7 % 

Personalomsättning: Antal tillsvidareanställda som har slutat i relation till antal 
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tillsvidareanställda. (Avgångar externt och annan förvaltning VGR) 

Personalkostnadsanalys redovisas under avsnitt 5.1. 



§ 1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 - SKAS 2018-00065-1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 : Arsredovisning (Skaraborgs Sjukhus)

Skaraborgs Sjukhus, Årsredovisning 43(59) 

5 Ekonomiska förutsättningar 

5.1 Ekonomiskt resultat 

Resultatet för 2017 uppgår till -11,6 miljoner kronor. Bruttokostnadsökningen vid jämförelse 
med föregående år är 5,3 procent. Av nedanstående tabell framgår att intäktsökningen varit 
något lägre än föregående år då intäkterna för 2016 ökade till följd av bidrag kopplat till 
asylsökande patienter, satsningen på akutsjukvården samt standardiserade vårdförlopp (SVF). 
Även för 2017 har intäkterna ökat mer än indexuppräkningen på 2 procent vilket framförallt 
beror på den brutna takersättningen som genererat en intäkt på 65 miljoner kronor över 
beslutat tak enligt vårdöverenskommelsen. 

Personalkostnadsutvecklingen har varit högre under 2017 än 2016. Orsaken är bland annat 
ökad kostnad för bemanningsföretag, lönesatsning för vårdnära personal samt en högre 
sommarersättning än föregående år. För övriga kostnader har kostnadsutvecklingen varit lägre 
2017 än under 2016. 

Intäkt- och kostnadsutveckling 2015-2017 

Intäkt/kostnad (Mnkr) 2 015 2 016 2 017 
%-

förändring 
2015-2016 

%-
förändring 
2016-2017 

%-
förändring 
2015-2017 

Intäkter 3 944 4 156 4 362 5,4 % 5,0 % 10,6 % 
Personalkostnader -2 413 -2 478 -2 645 2,7 % 6,7 % 9,6 % 
Övriga kostnader -1 595 -1 675 -1 728 5,0 % 3,2 % 8,4 % 

Kostnaderna i tabellen nedan är en gruppering av raden ”Övriga kostnader” i tabellen ovan. I 
gruppen ”Direkta produktionskostnader” ingår kostnader för köp av laboratorie-, gransknings- 
och tolktjänster, medicinskt material, läkemedel, hjälpmedel och inkontinensartiklar samt 
patientkost och tvätt av patienttextilier. Dessa kostnader påverkas direkt av en förändrad 
produktionsvolym och/eller en förändrad patientmix. I gruppen ”Indirekta 
produktionskostnader” ingår kostnader för hyror och övriga lokalkostnader, städ, tvätt av 
personaltextilier samt övriga kostnader där telekommunikation, IT-tjänster och övriga ej 
verksamhetsanknutna tjänster är en stor del. Sett över hela perioden 2015-2017 har de direkta 
produktionskostnaderna ökat med 5,4 procent och de indirekta produktions-kostnaderna med 
7,8 procent, det vill säga andelen indirekt produktionskostnad ökar. Främsta orsakerna till 
detta är ökade hyreskostnader, städkostnader kopplat till förändrade städriktlinjer och ökade 
kostnader för IT-tjänster och abonnemangsavtal. 

Kostnadsutveckling övriga kostnader 2015-2017 

Kostnad (Mnkr) 2 015 2 016 2 017 
%-

förändring 
2015-2016 

%-
förändring 
2016-2017 

%-
förändring 
2015-2017 

Köpt vård -57 -67 -106 17,6 % 57,4 % 85,0 % 
Direkta produktionskostnader -924 -980 -974 6,1 % -0,6 % 5,4 % 
Indirekta produktionskostnader -539 -552 -581 2,5 % 5,2 % 7,8 % 
Avskrivn nedskr o finans poster -75 -75 -68 0,1 % -9,6 % -9,5 % 
Summa övriga kostnader -1 595 -1 675 -1 728 5,0 % 3,2 % 8,4 % 

En djupare analys av de direkta produktionskostnaderna laboratorietjänster, läkemedel, 
hjälpmedel och medicinskt material finns under kommande avsnitt. 
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Utfall, budget och budgetavvikelse 2016-2017 

Resultaträkning (Mnkr)   Periodens utfall  
 

Utfall  
2017 

Budget 
2017 

Utfall  
2016 

Avvikelse 
utfall/ 
budget 

Förändring  
utfall 2017/ 

utfall 
2016 % 

      
Patientavgifter 65,3 67,2 69,2 -2,0 -5,7% 
Såld vård internt 3 826,5 3 766,5 3 636,3 59,9 5,2% 
Såld vård externt 50,8 39,8 46,7 10,9 8,8% 
Försäljning med tjänster 61,7 62,1 64,3 -0,4 -4,1% 
Övriga intäkter 58,6 33,5 116,8 25,1 -49,8% 
Bidrag och ersättningar 299,3 294,9 222,1 4,4 34,7% 
Verksamhetens intäkter 4 362,1 4 264,1 4 155,5 98,0 5,0% 

      
Löner och sociala avgifter -2 515,9 -2 589,5 -2 385,5 73,7 5,5% 
Övriga personalkostnader -44,4 -38,1 -39,7 -6,3 11,7% 
Bemanningsföretag -85,0 -2,6 -52,8 -82,4 60,8% 
Köp av sjukvårdstjänster -105,7 -44,2 -67,1 -61,5 57,4% 
Köp av laboratorietjänster -146,6 -120,5 -136,3 -26,1 7,5% 
Medicinsk service -28,6 -9,6 -20,6 -19,0 39,0% 
Läkemedel -474,8 -492,7 -505,6 18,0 -6,1% 
Medicinskt material -188,8 -175,0 -184,4 -13,8 2,4% 
Hjälpmedel, inkontinensartiklar -53,3 -49,7 -54,6 -3,5 -2,5% 
Städ- och tvättkostnader -64,0 -62,2 -57,0 -1,8 12,3% 
Hyror och lokalkostnader -256,3 -250,2 -238,8 -6,1 7,3% 
Övriga kostnader -342,5 -348,8 -335,1 6,3 2,2% 
Avskrivningar o nedskrivningar -65,5 -78,4 -71,7 12,9 -8,6% 
Verksamhetens kostnader -4 371,2 -4 261,5 -4 149,3 -109,7 5,3% 

      
Finansiella intäkter o kostnad -2,5 -2,6 -3,6 0,1 -29,3% 

      
Resultat -11,6 0,0 2,6 -11,6  

Anmärkning: Kostnader och intäkter i tabellen ovan är grupperade så att de stämmer överens 
med analyser i avsnitt 5.1. I avsnitt 5.1.1 finns motsvarande tabell med gruppering enligt 
rapportering i koncernredovisningssystemet, rapport SR02.  

Intäkter 

Den totala intäkten har under perioden ökat med 5 procent jämfört med föregående år vilket 
ger en positiv budgetavvikelse på 98 miljoner kronor för 2017. 

För patientavgifter finns en negativ budgetavvikelse på 2 miljon kronor. Till följd av 
borttagen patientavgift för patienter 85 år och äldre avseende öppenvårdsbesök har 
patientintäkterna minskat med cirka 4 miljoner kronor vid jämförelse med 2016. Minskningen 
av patientavgifter syns främst för läkarbesök. 

Såld vård internt visar en budgetavvikelse på 59,9 miljoner kronor och består av en större 
positiv avvikelse för bruten takersättning på 65 miljoner kronor och en negativ avvikelse för 
tilläggsuppdrag som inte utförts. Dessutom finns en positiv avvikelse för asylintäkter på 1,8 
miljoner kronor. 

Utfall för Såld vård externt uppgår till 50,8 miljoner kronor vilket ger en positiv 
budgetavvikelse på 10,9 miljoner kronor och en ökning med 4,1 miljoner kronor jämfört med 
2016. Intäktsökningen beror på ett ökat antal vårdade turister och fler utskrivningsklara 
patienter där kommunen har betalningsansvaret. 

Försäljning av medicinska tjänster på 61,7 miljoner kronor är 2,6 miljoner kronor lägre än 
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föregående år och 0,4 miljoner under budgeterad intäkt. Intäktsminskningen beror på 
förändringen av den regiongemensamma prislistan för röntgen som gett en minskad intäkt på 
4,6 miljoner kronor vid jämförelse med 2016. Motsvarande förändring av prislistan för fyslab-
undersökningar har istället gett en ökad intäkt på drygt 2 miljoner kronor. 

Utfallet för Övriga intäkter uppgår till 58,6 miljoner kronor vilket är en minskning med nästan 
50 procent mot föregående år. Detta beror på att intäkten för finansiering av AT-läkare flyttats 
från övriga intäkter till bidrag och ersättningar mellan åren, se rubriken nedan. För 
intäktsgruppen finns en positiv budgetavvikelse på 25,1 miljoner kronor. En stor orsak till den 
positiva avvikelsen är att regionens hjälpmedelscentral på grund av en förändrad hantering av 
andningshjälpmedel köpt ut SkaS lager av andningsmasker, så kallade CPAP, till ett värde av 
8,9 miljoner kronor. Avvikelsen består också av intäkt för projektledare av större byggprojekt 
på 3 miljoner kronor samt utfördelade utbildningsbidrag på 7 miljoner kronor där budget 
ligger inom gruppen bidrag och ersättningar. 

Bidrag och ersättningar är 62,2 miljoner kronor högre än föregående år vilket framförallt 
beror på förändrad bokföring av intäkten för AT-läkare på 55 miljoner kronor samt ersättning 
från Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden för brännskadevård på 15 miljoner kronor. Den 
totala intäkten för bidrag och ersättningar uppgår till 299,3 miljoner kronor och 
budgetavvikelsen är +4,4 miljoner kronor. Nedan sammanställs större poster under bidrag och 
ersättningar för 2017: 

 Ordnat införande 34,4 miljoner kronor 

 Förlossningsvård 14 miljoner kronor 

 Förstärkning psykiatri 32,8 miljoner kronor 

 Akutsjukvård 31,6 miljoner kronor 

 Ökade flyktingströmmar 16,5 miljoner kronor 

 Standardiserade vårdförlopp 10 miljoner kronor 

 Höjd Ob-ersättning natt 9,8 miljoner kronor 

 Brännskadevård 15 miljoner kronor 

 Momskompensation 11 miljoner kronor 

 Finansiering läkarutbildning 10 miljoner kronor 

 AT-läkare 55 miljoner kronor 

 Övriga utbildningsbidrag 19,5 miljoner kronor 

 Solidariska läkemedel 6 miljoner kronor 

Personalkostnadsanalys 

Personalkostnaden för 2017 har ökat med 6,7 procent vilket motsvarar 167,1 miljoner kronor 
jämfört med 2016. Tabellen nedan beskriver förändringen i miljoner kronor och de olika 
personalkostnadsslagens andel av förändringen vid jämförelse med föregående år. 
Förändringarna är redovisade exklusive sociala avgifter. Förändringen av sociala avgifter 
redovisas på separat rad i tabellen. 
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Personalkostnadsanalys 2016-2017 (jan-dec) 
Förändring 

(mnkr) 

Andel av 
förändringen 

(%) 
Löner och sociala avgifter 130,3 5,3 % 
varav   
- Löneöversyn (2,55% 2016 och 3,24 % 2017) 49,0 2,0 % 
- Volymförändring (volym =kostnad månadslön/medellön) 16,7 0,7 % 
- Förändrad medellön och borttagen poängmodell ambulansen -8,1 -0,3 % 
- Förändring timlön (exkl löneöversyn) 2,9 0,1 % 
- OB (höjd Ob-esättning natt sept-dec) 11,9 0,5 % 
- Övertid och mertid  (exkl löneöversyn) 3,7 0,2 % 
- Intjänad/uttagen semester (exkl löneöversyn) 1,2 0,1 % 
- Jour och beredskap  (exkl löneöversyn) -5,7 -0,2 % 
- Sjuklön (exkl löneöversyn) 1,4 0,1 % 
- Övriga personalkostnader, utbildning och bilersättning samt traktamente 8,5 0,3 % 
- Förändring sociala avgifter 48,7 2,0 % 

   
Övriga personalkostnader 4,6 0,2 % 
Bemanningsföretag 32,1 1,3 % 
Summa 167,1 6,7 % 

Den personalvolym som använts vid beräkningar i tabellen ovan utgår från den kostnad som 
bokförts på konto månadslön dividerat med medellön per personalgrupp. Enligt den 
framräknade volymförändringen har en ökad kostnad motsvarande 45 heltidstjänster bokförts 
under 2017 jämfört med 2016. Denna volymförändring motsvarar 16,7 miljoner kronor och 
finns främst för grupperna undersköterskor, ledningsarbete och 
handläggare/administratörsarbete. 

Genomsnittligt utfall av löneöversyn 2016 uppgår till 2,55 procent. Utfall för löneöversyn 
2017 uppgår till 3,24 procent. Utifrån nämnda procentsatser beräknas kostnaden för utbetald 
löneöversyn 2017 ligga på 49 miljoner kronor. På grund av bland annat den 
generationsväxling som pågår påverkas medellönen något mindre än vad översynen anger. 
Detta tillsammans med borttagen poängmodell inom ambulansverksamheten under våren 
2016 ger en lägre kostnad på ca 8,1 miljoner kronor vid jämförelse med 2016. Drygt 4 
miljoner kronor av kostnadsminskningen finns för gruppen läkare och 1,4 miljoner kronor för 
gruppen undersköterskor. Andra vårdgivargrupper där en förändrad medellön ger större 
kostnadsminskningar är vårdnära och icke vårdnära administratörsarbete samt ledningsarbete 
där minskningen tillsammans motsvarar drygt 2,3 miljon kronor. 

Kostnaden för timlön har ökat med 2,9 miljoner kronor vilket ska jämföras med statistiken 
från personalsystemet som visar att det i genomsnitt under 2017 varit ca 9 fler timanställda 
nettoårsarbetare än under 2016. 

Den stora förändringen av Ob-ersättningen på 11,9 miljoner kronor beror till största del på en 
ökning av nattersättningen med 100 procent från och med september månad 2017. Härtill 
kommer att Ob-tilläget enligt kollektivavtalet höjdes i april 2017. Ökningen för höjd 
ersättning natt med 100 procent motsvarar 8,9 miljoner kronor. Inklusive sociala avgifter 
uppgår merkostnaden till 12,9 miljoner kronor. SkaS har fått ett bidrag från regionen på 9,8 
miljoner kronor för att möta denna kostnadsökning. Då bidraget inte fullt ut täcker kostnaden 
innebär den ökade Ob-ersättningen en nettokostnadsökning på ca 3 miljoner kronor. 

Kostnaden för övertid och mertid redovisas i bokslutet med en månads eftersläpning, det vill 
säga det ackumulerade utfallet per december 2017 avser arbetat tid för perioden december 
2016 till november 2017. Den ackumulerade övertiden ger en kostnadsökning på 3,7 miljoner 



§ 1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 - SKAS 2018-00065-1 Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017 : Arsredovisning (Skaraborgs Sjukhus)

Skaraborgs Sjukhus, Årsredovisning 47(59) 

kronor vid jämförelse med föregående år. Enligt personalstatistiken är förändringen av övertid 
och mertid +7 400 timmar för perioden december till november vilket motsvarar en ökning på 
cirka 6 procent. (Antal övertidstimmar under helåret 2017 redovisas under avsnittet 4.3) 

Kostnadsförändringen av intjänad och uttagen semester uppgår till 1,2 miljoner kronor 
jämfört med föregående år. Förändring innebär att uttaget av semester för perioden varit något 
lägre 2017 jämfört med 2016. 

Kostnaden för jour och beredskap har minskat med 5,7 miljoner kronor vid jämförelse mellan 
åren. Minskningen beror på en kombination av ökat ledighetsuttag av tidigare inarbetad 
jourtid, minskad störningstid under jour samt att bemanningsläkare bemannar jouren i större 
utsträckning än tidigare. 

Kostnadsökningen av övriga personalkostnader under gruppen löner och sociala avgifter på 
8,5 miljoner kronor kopplas främst till ökade kostnader för utbildning, kurs- och 
konferensavgifter på 6,8 miljoner kronor samt 1,8 miljon kronor för utbetalda 
avgångsvederlag. 

Förutom effekten av löneöversyn och volymförändring beror kostnadsökningen av sociala 
avgifter på en höjning från 44,1 till 44,5 procent samt att den reducerade avgiften för unga 
togs bort i juni 2016. Fördelningen av kostnadsökningen på 48,7 miljoner kronor är enligt 
nedan: 

 Löneöversyn och volymförändring +35,8 miljoner kronor 

 Höjning av sociala avgiften +7 miljoner kronor 

 Förändring av sociala avgiften för unga mm + 5,9 miljoner kronor 

Kostnaden för bemanningsföretag uppgår till 85 miljoner kronor vilket är 32,1 miljoner 
kronor högre än för 2016. Kostnaden för bemanningsläkare har ökat för såväl medicinska som 
kirurgiska specialiteter medan kostnaden inom vuxenpsykiatrin har minskat med drygt 5,5 
miljoner kronor. Ungefär 20 procent av kostnaden (18,1 miljoner kronor) avser kostnader för 
bemanningssjuksköterskor vilket är en ökning med drygt 8 miljoner kronor mot föregående 
år. Svårigheten med att rekrytera sjuksköterskor har gett kostnadsökningar inom fler enheter; 
barn- och ungdomspsykiatrin, kirurgiska och ortopediska slutenvårdsavdelningar, 
hematologavdelningen samt operation där bristen på operations- och anestesisjuksköterskor är 
stor. Akutmottagningen i Skövde har också en ökad kostnad då bemanningssjuksköterskor har 
använts för att klara semestersituationen. 

Övriga personalkostnader har ökat med 4,6 miljoner kronor mot föregående år vilket framför 
allt beror på ökade utbildningskostnader. Utbildningskostnader som ligger i denna grupp 
genereras av extern fakturering. 

Budgetavvikelse personalkostnader 

Budgetavvikelsen för 2017 uppgår till -15 miljoner kronor och fördelas på: 

 Löner och sociala avgifter +73,7 miljoner kronor 

 Övriga personalkostnader -6,3 miljoner kronor 

 Bemanningsföretag -82,4 miljoner kronor 

Löneöversynen för 2017 uppgår till 3,24 procent vilket motsvarar ca 8 miljoner mer än 
budgeterat. Extrakostnaden för sommarbemanningen beräknas uppgår till 18 miljoner kronor 
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vilket är ca 8 miljoner koronor mer än föregående år. Till detta kommer extraersättningen till 
nattpersonal som inneburit en ökad kostnad på 12,9 miljoner kronor. Trots dessa ökade 
kostnader finns en positiv budgetavvikelse för löner och sociala avgifter på 73,7 miljoner 
kronor. Detta kan främst kopplas till svårigheter att rekrytera kompetens och den pågående 
generationsväxlingen samt en positiv avvikelse för budgeterade lönekostnader avseende de 
tilläggsuppdrag som verksamheten inte bedömer kommer att kunna genomföras. Den positiva 
avvikelsen till följd av tilläggsuppdrag möts dock av motsvarande intäktsminskning. 

Budgetavvikelsen för övriga kostnader på -6,3 miljoner kronor kan förutom ökade 
utbildningskostnader också hänföras till högre kostnader för rekrytering än budgeterat. 

Den positiva avvikelsen för löner och sociala avgifter reduceras av kostnader för 
bemanningsföretag där avvikelsen uppgår till drygt -82,4 miljoner kronor. Till detta kommer 
kostnader för granskningstjänster inom röntgendiagnostik på grund av svårigheter att 
rekrytera röntgenläkare. Denna kostnad påverkar inte personalkostnaden då den redovisas 
under kontogruppen medicinsk service. Avvikelsen för granskningstjänster uppgår till -16,5 
miljoner kronor. 

Köpt vård 

Kostnaden för köp av sjukvårdstjänster (valfrihets- och garantivård samt specialistvård) 
uppgår till 105,7 miljoner kronor vilket är 38,5 miljoner kronor högre än 2016. 
Budgetavvikelsen uppgår till -61,5 miljoner kronor. 

Kostnaden för köpt specialistvård uppgår till 34,5 miljoner kronor varav 17,4 miljoner kronor 
är kostnader för patienter med brännskada som vårdats på Universitetssjukhuset i Linköping. 
Denna kostnad möts av en intäkt på 15 miljoner från Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Resterande kostnad består av köpt vård för bland annat ECMO-behandling (avancerad hjärt 
- och lungsjukvård), ny medicinsk bedömning (second opinion) och kostnader för 
specialistvård som köps inom andra landsting och där SU inte bär regionuppdraget. 

Under 2017 har cirka 3 500 betalningsförbindelser utfärdats inom ramen för vårdgaranti för 
patienter väntande på besök eller behandling inom ortopedi, ögon, öron, urologi, 
kvinnosjukvård, kirurgi, vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Kostnaden för köpt 
garantivård uppgår till 37,5 miljoner kronor, vilket är en ökning med 22,1 miljoner kronor 
jämfört med 2016. Kostnaden för garantivård balanseras av en intäkt för regional 
tillgänglighetssatsning. Kostnad för köpt valfrihetsvård har ökat med 4,3 miljoner kronor 
mellan åren. Främsta orsaken till kostnadsökningen är att fler patienter på eget initiativ åker 
till externa vårdgivare när en verksamhet inte klarar tidsgränsen för vårdgaranti. 

Laboratoriekostnad 

Laboratoriekostnaden har ökat med 10,3 miljoner kronor (7,5 procent) jämfört med 2016. 1,6 
miljoner kronor av ökningen beror på en kreditering från Unilabs i mars 2016 för felaktig 
fakturering av blododlingar under perioden maj 2015 till mars 2016. Om hänsyn tas till detta 
är ökningen 8,6 miljoner kronor och den procentuella förändringen 6,3 procent. 
Budgetavvikelsen uppgår till -26,1 miljoner kronor för helåret 2017. Kostnadsökningen finns 
främst inom patologi, klinisk kemi och övrigt lab avseende den volym som köps från Unilabs. 

Ökningen av patologikostnaden är kopplat till cancerdiagnostik, standardiserat vårdförlopp 
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samt höga kostnader vid speciella prover. Ökningen syns för analyserna HPV-analys, 
Hormonreceptorbestämning samt andra vävnadsprover som fixeras i paraffin så kallade 
”klossar” för att erhålla tunna analyssnitt. Ökning av HPV-analys kan direkt kopplas till 
förändrat vårdprogram på kvinnokliniken medan övriga analyser kopplas till ökade volymer 
för cancerdiagnostik. Antal ”klossar” som behövs vid analysarbetet bestäms på patologi lab 
för att på bästa sätt definiera tillståndet och skräddarsy eventuell onkologisk efterbehandling. 
Den intäkt som sjukhuset fått för ökade kostnader till följd av standardiserade vårdförlopp och 
förändrade vårdprogram innehåller ingen kompensation för ökade laboratoriekostnader. Det 
har under 2017 varit en ökning av tumörpatienter inom specialiteten hud vilket påverkar 
kostnader och volymer inom patologin. 

Den ökade kostnaden för klinisk kemi beror bland annat på ökat antal onkologipatienter, 
ändrade provtagningsrutiner, ändring i förtriageringen på akutmottagningen Lidköping samt 
stora tuberkulosutredningar. Överlag har det varit fler svårt sjuka patienter som krävt ökad 
provtagning för att bedöma svårighetsgraden av sjukdomstillståndet. Ett nytt arbetssätt 
infördes på hela SkaS tidigare under 2017 för att minska risken för sekundärsmitta och för att 
kunna använda isoleringsplatserna optimalt. Detta har genererat högre kostnader för 
influensaanalyser men har lett till bättre nyttjande av vårdplatser. Inom hudsjukvården ses en 
reell kostnadsökning som till stor del består av två labprov, DNA-analyser och 
svampodlingar. Tidigare gjorde verksamheten själva svampodlingar men efter ändring i rutin 
sker dessa nu av Unilabs. För DNA-analyser har en ny metod gett en ökad kostnad mot 
tidigare år. Mikro lab och klinisk kemi ökar dessutom på grund av den RSV epidemi som 
påverkat barnsjukvården i hela landet under årets första månader. 

Kostnadsökningen mot SU är 2,5 miljoner kronor (13 procent) där en del är PET-DT 
undersökning inom cancerdiagnostik som ökat i enlighet med nationella riktlinjer. 
Undersökningen används vid tumörutredningar, för att tidigt kunna diagnosticera 
demenssjukdomar, uppföljning av läkemedelsbehandling samt diagnostik av olika 
sjukdomsprocesser som till exempel inflammatoriska processer. Underlagen för att göra 
sammanställningar av beställda analyser från SU är svårhanterliga, vilket gör det svårt att 
analysera orsaken till kostnadsökningen. 

Läkemedel 

Kostnaden för läkemedel har minskat med 6,1 procent jämfört med samma period föregående 
år vilket motsvarar 30,9 miljoner kronor. Budgetavvikelsen för perioden är positiv och uppgår 
till 18 miljoner kronor. 

Förskrivning 

Receptläkemedel har minskat med 7,9 procent eller 25 miljoner kronor under 2017. 
Kostnadsminskningar ses framförallt på läkemedel mot hepatit C som orsakas av minskade 
volymer samt minskade kostnader för TNF-hämmare. Under 2016 behandlades 68 patienter 
mot hepatit C medan under 2017 har 32 patienter att behandlats. Minskade kostnader ses även 
för proteinkinashämmare på grund av patentutgångar vilket gett en kostnadsminskning på 3,9 
miljoner kronor under 2017. 

Den största kostnadsökningen vid receptförskrivning finns för läkemedel mot prostatacancer 
(Xtandi och Zytiga), sömnläkemedlet melatonin, samt hematologiska läkemedlet Revlimid. 
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Även för läkemedel mot olika tumörsjukdomar finns större kostnadsökningar. Inom barn- och 
ungdomssjukvården ses dessutom en ökning som beror på en ökad grad av uthämtning av 
recept sedan införandet av kostnadsfria läkemedel till barn. 

Rekvisition 

För läkemedel som rekvireras till läkemedelsförråden på sjukhusets avdelningar och 
mottagningar ses en kostnadsminskning för 2017 på 5,9 miljoner kronor eller 3,1 procent 
jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen finns inom flertalet 
verksamheter och beror främst på: 

 Ett nytt lägre prisavtal from första juli 2016 för Lucentis har minskat kostnaden med 
1,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Läkemedlet används vid behandlingar 
inom ögonsjukvården och användningen har dessutom minskat till förmån för ökad 
användning av Avastin som är ett billigare läkemedel. 

 Ett nytt förmånligt avtal på infliximab som är TNF-hämmare som används vid 
inflammatoriska sjukdomar, som exempelvis reumatism, har minskat kostnaden med 
3,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

Rekvisitionsläkemedel som genererat kostnadsökningar till följd av ökad användning är 
främst Perjeta och Herceptin (mot bröstcancer), Tagrisso (lungcancer) och Entyvio 
(inflammatorisk tarmsjukdom). 

Hösten 2017 infördes slutenvårdsdos på SkaS avdelningar som innebär att inneliggande 
patienter med en medelvårdtid på över två dagar får tabletter/kapslar packade från en 
dosmaskin som finns på sjukhuset. 

Kostnadsfria preventivmedel till unga under 21 år infördes 1 januari 2017 men det är en 
marginell kostnadsökning jämfört med föregående år. 

Medicinskt material 

Kostnaden för medicinskt material har för perioden ökat med 4,4 miljoner kronor vid 
jämförelse med föregående år vilket motsvarar 2,4 procent. Budgetavvikelsen är negativ och 
uppgår till 13,8 miljoner kronor. 

Kostnadsökningen beror främst på att kostnaden för diabetesmaterial samt 
andningshjälpmedel (CPAP) ökat med 7,2 miljoner kronor jämfört med 2016. För 
diabetespatienter ökar användandet av kontinuerliga blodfria blodsockermätare (FreeStyle 
Libre) som är en dyrare metod jämfört med mätstickor. I linje med diabetesrådets riktlinjer 
började mätmetoden införas i slutet av 2014. Ambitionsnivån har varit att fler patienter ska få 
de nya hjälpmedlen då de medicinska resultaten är mycket bra och ger en högre livskvalitet. 
På sikt leder det till lägre kostnader på grund av färre komplikationer för den enskilde 
patienten. Jämfört med föregående år har en kraftig ökning av antal patienter fått Freestyle 
Libre, mycket på grund av att medvetenheten hos patienterna ökat. Idag använder ca 50 
procent av diabetespatienterna i Lidköping samt ca 60 procent av patienterna i Skövde den 
aktuella metoden. Bedömningen är att 80-85 procent av samtliga patienter med typ 1 diabetes 
kommer att behöva detta hjälpmedel i framtiden. 

Produktionsökning inom smärtenheten där fler patienter kan tas emot då regionala medel för 
ökad satsning har erhållits. Dessa medel täcker personalkostnaden, men inte de DCS:er 
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”ryggmärgsstimulatorer” som sätts in i patienterna. 

Från 1 maj 2017 infördes en ny regional försörjning för hjälpmedel vid sömnmedicinsk 
behandling som innebär att CPAP:er hyrs från Hjälpmedelscentralen (HMC).Tidigare har 
SkaS köpt och ägt utrustning och material samt stått för servicen. Innan införandet 
informerades att den nya hanteringen skulle bli kostnadsneutral. Den nya hanteringen innebär 
dock en merkostnad på 4,4 miljoner kronor i helårseffekt, 2,6 miljoner kronor för 2017. 

Hjälpmedel 

Inom hjälpmedelsområdet ingår inkontinens-, ortopediska-, hörsel-, syn och medicinska 
hjälpmedel. För 2017 har kostnaden minskat med 2,5 procent jämfört med föregående år. På 
grund av en sedan tidigare obalans i budgeten uppgår periodavvikelsen till -3,5 miljoner 
kronor. Negativ budgetavvikelse återfinns främst för medicinska och ortopediska hjälpmedel. 

Kostnaden för inkontinensartiklar har minskat med 13,5 procent vid jämförelse med 
föregående år. I maj 2016 skrevs ett nytt avtal med OneMed som har gett en 
kostnadsminskning för inkontinens- och nutritionsprodukter. Kostnaden för logistik och frakt 
har stabiliserats efter förra årets problem och kostnaden har minskat. 

För ortopediska hjälpmedel har kostnaden minskat med 2,5 procent vid jämförelse med 
föregående år. Kostnadsminskningen är störst för nedre extremitetsortoser och är ett resultat 
av en gemensamt framtagen åtgärdsplan tillsammans med leverantören av ortopedtekniska 
tjänster och hjälpmedel. Från och med 1:a augusti 2016 ökade enligt avtal priserna med 2,5 
procent. Denna prisökning har inte kunnat noteras i utfallet. Budgetavvikelsen uppgår till -2,2 
miljoner kronor. 

Kostnaden för medicinska hjälpmedel har ökat med 5,3 procent vid jämförelse med 
föregående år och budgetavvikelsen för perioden uppgår till -2,3 miljoner kronor. Kostnader 
som ökat är relaterade till andningsteamet på barn- och ungdomssjukvården där produkter 
som ökat i kostnad är respiratorer och slemsugar. 
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5.1.1 AR02 RR-rapport Utförare hälso- och sjukvård 

Årsvärden 

Resultaträkning (mnkr) Utfall 1712 Budget 1712 Utfall 1612 
Avvikelse 
budget/utfall 

Förändring 
utfall/utfall 
% 

      
Såld vård internt 3 828,1 3 767,5 3 637,7 60,6 5,2% 
Såld vård externt 49,2 38,9 45,3 10,3 8,4% 
Patientavgifter 65,3 67,2 69,2 -2,0 -5,7% 
Driftbidrag från nämnd inom 
regionen 

0,0 0,0 0,0 0,0  

Övriga erhållna bidrag 299,3 294,9 222,1 4,4 34,7% 
Försäljning av tjänster 67,5 65,8 72,1 1,6 -6,5% 
Hyresintäkter 0,2 0,0 0,1 0,2 175,3% 
Försäljning av material och 
varor 

0,2 0,4 0,4 -0,2 -36,6% 

Övriga intäkter 52,4 29,4 108,6 23,0 -51,8% 
Verksamheten intäkter 4 362,1 4 264,1 4 155,5 98,0 5,0% 

      
Personalkostnader, inkl. 
inhyrd personal 

-2 645,2 -2 630,2 -2 478,1 -15,0 6,7% 

Köpt vård -105,7 -44,2 -67,2 -61,5 57,4% 
Läkemedel -474,8 -492,7 -505,6 18,0 -6,1% 
Verksamhetsanknutna 
tjänster 

-266,3 -193,3 -239,6 -72,9 11,1% 

Övriga tjänster, inkl 
konsultkostnader 

-97,8 -100,2 -99,6 2,4 -1,8% 

Material och varor, inkl 
förbrukningsmtrl 

-289,7 -241,8 -325,6 -47,9 -11,0% 

Lokal- och energikostnader -290,1 -291,0 -266,5 0,9 8,8% 
Lämnade bidrag -0,1 0,0 -0,2 -0,1 -26,3% 
Avskrivningar -65,5 -78,4 -69,5 12,9 -5,7% 
Övriga kostnader -136,1 -189,7 -97,5 53,7 39,6% 
Verksamhetens kostnader -4 371,2 -4 261,5 -4 149,3 -109,7 5,3% 

      
Finansiella intäkter/kostnader -2,5 -2,6 -3,6 0,1  
Bidrag, speciella beslut över 
budget 

0,0 0,0 0,0 0,0  

      
Resultat -11,6 0,0 2,6 -11,6  

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans 

Under året har det pågått ett kontinuerligt arbete i sjukhusets verksamheter för att skapa en 
hållbar och effektiv vård, både på kort och lång sikt. Arbetet kan grupperas i nedanstående. 

Produktions- och kapacitetsplanering 

Med en förbättrad produktions- och kapacitetsplanering ökar förutsättningarna för att 
verksamheten har rätt kompetens tillgänglig när patienten behöver den. En god 
produktionsplanering ger bra förutsättningar för att öka patientnöjdheten, förbättra 
arbetsmiljön och effektivisera och kvalitetssäkra vården. Fortsatt arbete för att förbättra 
produktions- och kapacitetsplaneringen på såväl strategisk som operativ nivå har pågått under 
hela året. Ett sjukhusövergripande styrdokument för produktions-planeringsarbetet finns 
framtaget sedan 2011. Styrdokumentet är uppdaterat med en tydligare beskrivning av 
verksamhetens ansvar. Ett sjukhusövergripande metodstöd med kompetenser från ekonomi, 
HR och verksamhetsutveckling bildades i början av 2016 för att stötta verksamheten i arbetet. 
Den styrgrupp för produktions- och kapacitets-planeringsarbetet som finns etablerad på 
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sjukhusövergripande nivå kompletterades under våren 2017 med biträdande sjukhusdirektörer 
för att tydliggöra chefsansvaret i linjen. 

Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur 

För att öka produktiviteten, höja kvaliteten, minska kostnaden och förbättra arbetsmiljön i det 
akuta patientflödet arbetar SkaS för att förändra vården på flera olika sätt. 

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

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

 Standardiserade vårdförlopp (SVF) införs i enlighet med regionala riktlinjer. 

 Koncentration av vården i enlighet med regionala beslut, till exempel arbetet med det 
utökade uppdraget för ledplastiker vid sjukhuset i Lidköping. 

 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, ett arbete påbörjades under våren 2017 
för att möta upp de kommande 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 inte längre har behov av sluten vård så 
snart som möjligt kan lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. 

 Införandet av SMS-påminnelser och webb-tidsbokning minskar antalet uteblivna 
besök. 

 Utveckling inom psykiatriverksamheten i enlighet med regional utvecklingsplan. 

 Effektiva processer och flöden, till exempel arbetet för förbättrade genomloppstider på 
akutmottagningarna. 

 Översyn av vårdplatsstruktur och bemanning. 

Minska antalet vårdskador  

SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2017 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, till exempel förlängda vårdtider. SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2017 
formulerat tre strategier för detta arbete. 

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

 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. 

 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. 
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SkaS arbetar med sju sjukhusgemensamma fokusområden inom patientsäkerhet, dessa är 
läkemedelsrelaterade problem, antibiotikaresistens, vårdrelaterade infektioner, 
kommunikation, undernäring, fallskador, trycksår, strålsäkerhet. 

Kompetensförsörjning, rekrytera och behålla medarbetare 

Verksamheternas ekonomi finns idag stora merkostnader som 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 kompetensförsörjningen och förutsättningarna för första linjens chefer 
och för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare är därför mycket angeläget, även 
ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Som ett led i arbetet med att förbättra kompetensförsörjningen och minska 
rekryteringsbehovet av svårrekryterade yrkeskategorier, har det under 2017 genomförts ett 
arbete för att utreda vilka arbetsuppgifter som med fördel kan utföras av andra yrkeskategorier 
med målsättningarna att bibehålla eller förbättra kvalitet på arbetsresultatet, att främja 
arbetsmiljön, att fler ska kunna arbeta ”på toppen av sin kompetens” samt att 
uppgiftsväxlingen är kostnadsneutral. 

Totalt har åtta delprojekt varit aktuella: 

 Vårdnära service – livsmedelshantering i vården (LIV) Avslutat 

 Nya städriktlinjer              Pågående 

 Vårdplatser för utskrivningsklara patienter (UK)    Avslutat 

 Allmän internmedicin – AIM (tidigare retroavdelning)  Ej uppstartat 

 Vårdnära service – servicepersonal (ej endast livsmedel) Avslutat 

 Vårdnära farmaceut             Avslutat 

 Gemensamma receptioner öppenvård, koncentration  Pågående 

 Extratjänster i samverkan med Arbetsförmedlingen   Uppstart pågår 

Av de åtta delprojekten har sex testats och avslutats eller fortgår i någon form. Ett delprojekt 
har lagts ned (AIM) samt ett (extratjänster) är av olika anledningar försenat och först nu under 
uppstart. 

En slutsats som kan dras av resultaten för de olika delprojekten är att det finns gott om 
förbättringsidéer, men få av dem har kunnat genomföras på ett sådant vis att syftet till fullo 
uppfyllts. Att genomföra förändringarna på ett sådant sätt att växlingen av arbetsuppgifter 
mellan yrkeskategorier och förvaltningar blir kostnadsneutral är svårt och kräver stora insatser 
i engagemang och energi – både från chefer och medarbetare. 

Övrigt 

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

I december tog SkaS styrelse, i samband med beslut om detaljbudget 2018, även beslut om en 
åtgärdsplan och ett fortsatt effektiviseringsarbete för 2018-2020, till stor del baserat på de 
områden som fokuserats under 2017 enligt ovan. 
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5.3 Eget kapital 

5.4 Investeringar 

Totalt uppgår 2017 års utrustningsinvesteringar till 51,4 miljoner kronor. Investeringar sker i 
huvudsak med utgångspunkt från fastställda utbytesplaner för medicinteknisk utrustning och 
planerade lokalförändringar. 

Låneramen för året uppgick till 68 miljoner kronor, men då en försening med MR-kamera 
utbyte uppstått har15 miljoner kronor överflyttats till 2018 års investeringsplan. 

Medicinsk utrustning 

Under 2017 utgörs de flesta större investeringar i medicinsk utrustning av återinvestering 
enligt utbytesplan. Den största posten i utbytesplanen är operations- och anestesiutrustning 12 
miljoner kronor. Det planerade vårdmobilen med MR-utrustning genomförs under 2018. 
Totalt uppgår investeringar i medicinsk utrustning till 46,5 miljoner kronor. 

Icke medicinsk utrustning 

Investeringar i icke medicinsk utrustning, främst möbler och IT i samband med planerade 
lokalförändringar, uppgick till 4,9 miljoner kronor. Lokalförändringarna är till stora delar 
genererade utifrån behovet av PCB-sanering. Exempel på projekt som genomförs under 2017 
är avslutning av Barn-/Kvinnohuset och avslutning av Röntgen etapp 1 och etapp 2. 

Strategisk investering 

Under 2017 har investering i doseringsmaskin för läkemedel (1,9 miljoner kronor) hanterats 
som en strategisk investering. 
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6 Bokslutsdokument och noter 
Tabellbilaga ekonomi 170101-171231 

Balans- och resultaträkning, tkr 

  Not Utfall Utfall 
Resultaträkning  1712 1612 

    
Verksamhetens intäkter 1 4 362 126 4 155 508 
Verksamhetens kostnader 2 -4 305 641 -4 079 851 
Avskrivningar och 
nedskrivningar 

 -65 546 -69 473 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -9 061 6 184 

    
Finansnetto  -2 513 -3 553 

    
Årets resultat  -11 574 2 631 

    
 Not Utfall Utfall 

Balansräkning  1712 1612 
    

Anläggningstillgångar    
- maskiner och inventarier 3 238 731 255 386 
- pågående investeringar  2 620 106 
Summa 
anläggningstillgångar 

 241 351 255 492 

    
Omsättningstillgångar    
Förråd  25 187 22 321 
Kortfristiga fordringar 4 168 552 86 409 
Likvida medel  146 331 190 176 
Summa 
omsättningstillgångar 

 340 070 298 906 

Summa tillgångar  581 421 554 398 
    

Eget kapital    
Eget kapital  2 652 -7 383 
Bokslutsdispositioner  0 7 400 
Årets resultat  -11 574 2 631 
Summa eget kapital  -8 922 2 650 

    
Skulder    
Långfristiga skulder  66 286 100 638 
Kortfristiga skulder 5 524 057 451 110 
Summa skulder  590 343 551 748 
Summa eget kapital, 
avsättningar och skulder 

 581 421 554 398 
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Kassaflödesanalys, tkr 

  Not Utfall Utfall 
Kassaflödesanalys  1712 1612 

    
Löpande verksamhet    
Årets resultat  -11 574 2 631 
Avskrivningar  65 546 69 473 
Utrangeringar/nedskrivningar  0 2 242 

    
Kassaflöde från löpande 
verksamhet före förändring 

   

av rörelsekapital  53 972 74 346 
    

Förändring av rörelsekapital    
Ökning-/minskning+ av 
förråd 

 -2 866 -1 160 

Ökning-/minskning+ av 
kortfristiga fordringar 

 -82 143 -16 645 

Ökning+/minskning- av 
kortfristiga skulder 

 72 947 -66 211 

    
Kassaflöde från löpande 
verksamhet 

 41 910 -9 670 

    
Förändring av eget kapital  2 2 

    
Investeringsverksamhet    
Investeringar  -51 406 -53 569 

    
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -51 406 -53 569 

    
Finansieringsverksamhet    
Ökning-/minskning+ av 
långfristiga fordringar 

 0 0 

Ökning+/minskning- av 
långfristiga skulder 

 -34 352 -39 695 

Erhållna/lämnade 
bokslutsdispositioner 

 0 7 400 

    
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 -34 352 -32 295 

    
ÅRETS KASSAFLÖDE  -43 846 -95 532 

    
Ingående likvida medel och 
kortfristiga placeringar 

 190 176 285 708 

Utgående likvida medel och 
kortfristiga placeringar 

 146 331 190 176 

    
Kontroll av årets kassaflöde  -43 845 -95 532 
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Noter, tkr 

1. Verksamhetens intäkter 1712 1612 
Patientavgifter med mera 65 264 69 213 
Såld vård internt 3 828 095 3 637 680 
Såld vård externt 49 155 45 330 
Försäljning av tjänster, internt 50 111 56 537 
Försäljning av tjänster, externt 17 354 15 588 
Hyresintäkter 234 85 
Försäljning av material och varor, 
internt 

154 144 

Försäljning av material och varor, 
externt 

90 241 

Statsbidrag 1 755 2 163 
Övriga bidrag, internt 285 013 199 055 
Övriga bidrag, externt 12 519 20 905 
Övriga intäkter, internt 22 594 86 398 
Övriga intäkter, externt 29 788 22 169 
Totalt 4 362 126 4 155 508 

   
2. Verksamhetens kostnader 1712 1612 
Personalkostnader 2 560 248 2 425 260 
Inhyrd personal, 
bemanningsföretag 

84 959 52 839 

Köpt vård internt 4 059 1 579 
Köpt vård externt 101 602 65 571 
Läkemedel 474 762 505 648 
Lämnade bidrag, externt 112 152 
Lokal- och energikostnader, internt 277 378 253 054 
Lokal- och energikostnader, externt 12 686 13 483 
Verksamhetsanknutna tjänster, 
internt 

106 541 94 553 

Verksamhetsanknutna tjänster, 
externt 

159 709 145 033 

Material och varor, internt 132 831 93 381 
Material och varor ,externt 156 889 232 221 
Övriga tjänster, internt 93 994 91 425 
Övriga tjänster, externt 3 803 8 184 
Övriga kostnader, internt 74 233 54 855 
Övriga kostnader, externt 61 835 42 613 
Totalt 4 305 641 4 079 851 

   
3. Maskiner och inventarier 1712 1612 
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början 1 454 124 1 413 859 
Nyanskaffningar 48 785 53 463 
Omklassificeringar 106 217 
Försäljningar/utrangeringar 0 -13 415 
Utgående ackumulerade 
anläggningstillgångar 

1 503 015 1 454 124 

   
Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början 1 198 738 1 140 437 
Årets avskrivning och nedskrivning 65 546 69 473 
Försäljningar/utrangeringar 0 -11 173 
Korrigering avskrivningar och 
nedskrivningar 

0 1 

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

1 264 284 1 198 738 

Utgående restvärde 238 731 255 386 
   
   

4. Kortfristiga fordringar 1712 1612 
Kundfordringar, internt 70 433 537 
Kundfordringar, externt 16 657 12 625 
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1. Verksamhetens intäkter 1712 1612 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter, internt 

32 924 29 506 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter, externt 

4 989 6 431 

Övriga fordringar, internt 28 909 24 367 
Övriga fordringar, externt 14 640 12 943 
Totalt 168 552 86 409 

   
5. Kortfristiga skulder 1712 1612 
Leverantörsskulder, internt 72 387 15 043 
Leverantörsskulder, externt 89 442 79 135 
Semesterskuld 125 021 124 495 
Löner, jour, beredskap, övertid 70 446 62 612 
Upplupna sociala avgifter 86 322 81 340 
Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter, internt 

996 11 758 

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter, externt 

21 330 26 572 

Övriga kortfristiga skulder, internt 56 201 42 494 
Övriga kortfristiga skulder, externt 1 912 7 661 
Totalt 524 057 451 110 
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Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Patientsäkerhetsberättelse 2017 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer patientsäkerhetsberättelse 
2017. 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att öppet och tydligt redovisa  
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka 
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har 
uppnåtts. Redovisningen sammanställs varje år i en patientsäkerhetsberättelse. 

Genomförande av beslut 
Patientsäkerhetsfunktionen ansvarar för att patientsäkerhetsberättelen skickas in 
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Förord  
Det är viktigt att personer som vårdas på Skaraborgs Sjukhus kan känna sig trygga. Det är också av 

stor vikt att sjukhusets medarbetare känner sig trygga när de vårdar. I tider med brist på vissa 

yrkeskategorier blir utmaningarna desto större och patientsäkerhetsarbetet än viktigare. Det känns 

värdefullt att kunna beskriva Skaraborgs Sjukhus systematiska patientsäkerhetsarbete i denna 

patientsäkerhetsberättelse. Vi ser också med hoppfullhet fram emot kommande 

patientsäkerhetsarbete. Vår vision är att vårdskador helt ska undvikas. 

 

 

 

Jörgen Thorn    Ulla-Britt Hagström 

Sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus  Styrelseordförande, Skaraborgs Sjukhus 
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Sammanfattning 
Några av de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten har varit att prata om 

patientsäkerhet vid introduktion av nya medarbetare och chefer, samt att verksamhetscheferna på 

verksamhetsråd berättar för varandra om händelser som lex Maria-anmälts och vilka åtgärder som 

vidtagits för att det inte ska ske igen. 

Egenkontroll av patientsäkerhet sker på alla nivåer inom förvaltningen. Patientsäkerhetsarbetet är 

kopplat till mål och strategier i SkaS verksamhetsplan och redovisas regelbundet på ledningsmöten 

via IT-verktyget ”Plan och styr” (Stratsys). Uppföljning sker också vid regelbundna utvecklingsdialoger 

mellan sjukhusledning och verksamhetsledningar. För uppföljning används till exempel 

avvikelsehanteringssystem, strukturerad journalgranskning, Infektionsverktyget och nationella 

punktprevalensmätningar. 

Risker för vårdskador identifieras främst via avvikelsehanteringssystemet och via riskanalyser som 

görs inför förändringar i verksamheten. Till exempel har risker i samband med blodtransfusion 

identifierats via avvikelser som analyserats vidare med händelseanalyser. Dessa har bidragit till 

införandet av en teknisk lösning vid blodtransfusion som säkerställer att rätt patient får rätt blod. 

Under året har arbete med att säkerställa informationssäkerheten skett genom deltagande i 

regionalt projekt kring den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018. En utbildningsinsats 

har också genomförts för nyanställda medarbetare gällande informationssäkerhet och 

personuppgifter. Utbildningen ska syfta till att ge stöd och vara ett diskussionsunderlag att ta med i 

det vardagliga arbetet. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har bidragit till en ökad patientsäkerhet genom att rapportera risker, 

tillbud och negativa händelser i större utsträckning än tidigare. Ett flertal utvecklingsarbeten är 

genomförda som resulterat i säkrare vård t.ex. minskade postoperativa sårinfektioner efter 

rektumamputation och nya behandlingsformer för patienter med pinodialcysta. 

Synpunkter och information om upplevelser och händelser från patienter och närstående ses som ett 

viktigt bidrag till kvalitets-/patientsäkerhetsarbetet. På SkaS arbetar vi för att skapa en större 

delaktighet från patienter och närstående i att ständigt utveckla och förbättra processer. Patienter 

och närstående uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter, till exempel genom att beskriva 

upplevda avvikelser som registreras i avvikelsehanteringssystemet. Under året har en registrering 

påbörjats i avvikelsehanteringssystemet gällande klagomål som patienter/närstående gjort till 

Inspektionen för vård och omsorg samt då ansökningar om ekonomisk ersättning från 

Patientförsäkringen beviljats. Det totala antalet patientupplevda avvikelser alla kategorier var lägre 

jämfört med föregående år. 

Under SkaS utvecklingsdagar i december deltog varje dag (tre dagar) personer som berättade om 

sina patientupplevelser. Två av dessa patienter har också tillsammans med SkaS 

kommunikationsenhet spelat in filmer som kan användas i utvecklingsarbetet kring patientsäkerhet 

och personcentrerad vård. 

De viktigaste resultaten som uppnåtts under året har varit låga frekvenser av vårdrelaterade 

infektioner och trycksår. Dessvärre har andelen överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökat i 

jämförelse med föregående år.  
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Övergripande mål och strategier  
Skaraborgs sjukhus (SkaS) har en nollvision när det gäller vårdskador. Målet är att gradvis minska 

antalet vårdskador. Sjukhuset strävar efter att ha en öppen dialog kring patientsäkerhetsarbetet – 

”en icke straffande kultur” som kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan. Vi 

eftersträvar en hållbar utveckling av säkra patientprocesser.  

Patientsäkerhetsarbetet har under 2017 haft speciellt fokus på att minska vårdrelaterade infektioner, 

läkemedelsrelaterade problem, trycksår, fallskador, undernäring och bristande kommunikation. 

Principerna för offensiv verksamhetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012) är basen för sjukhusets 

systematiska patientsäkerhetsarbete och består av flera aktiviteter med olika angreppssätt och 

verktyg som stöd. SkaS patientsäkerhetsarbete harmoniserar med inriktningsmål för patientsäkerhet 

i Västra Götalandsregionens budget, regionens patientsäkerhetsplan och regionala riktlinjer för 

patientsäkerhetsarbete. Varje år upprättas en patientsäkerhetsplan på SkaS som följs upp i 

patientsäkerhetsberättelsen. 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet  
I enlighet med Patientsäkerhetslagen har alla medarbetare på SkaS ett ansvar för att medverka till en 

god och säker vård. Verksamhetscheferna ansvarar för att möjlighet till patientsäkerhetsarbete ges 

samt övervakar och förbättrar patientsäkerheten inom sitt verksamhetsområde. Daglig uppföljning 

och styrning genomförs vid ”förbättringstavlor” på enhetsnivå. På ledningsmöten är patientsäkerhet 

ofta en stående punkt på agendan. Patientsäkerhetsarbetet bedrivs såväl i linjen som i utvecklingen 

av patientprocesser. 

På sjukhusövergripande nivå är sjukhusdirektören ansvarig för patientsäkerheten. En 

sjukhusövergripande kvalitets- och patientsäkerhetsfunktion har uppdraget att stödja och initiera 

såväl operativa som strategiska frågor när det gäller patientsäkerhet. Knuten till 

patientsäkerhetsfunktionen finns kvalitetschef, tre chefläkare, chefsjuksköterska, en sekreterare, en 

utvecklingsledare med inriktning för omvårdnadsfrågor och en verksamhetsutvecklare med 

strategiskt ansvar för patientsäkerhetsfrågor på utvecklingsenheten. Patientsäkerhetsfunktionen har 

under året haft ett nära samarbete med övriga stabsfunktioner. Chefläkarna ansvarar för lex Maria- 

anmälan vid allvarliga vårdskador/risk för allvarliga vårdskador enligt sjukhusets lokala rutin.  

Ytterligare stöd till patientsäkerhetsarbetet är bland annat en lokal STRAMA-grupp, vårdhygienenhet, 

läkemedelsenhet, utvecklingsenhet och samordnare för hälsofrämjande arbete. Stödfunktioner finns 

också sjukhusövergripande kopplade till specifika patientsäkerhetsområden så som: fall, 

undernäring, trycksår, läkemedel, vårdrelaterade infektioner och kommunikation. Dessa 

stödfunktioner består av uppdragsledare - patientsäkerhet (med 25 % avsatt arbetstid för uppdraget) 

och arbetsgrupper med representanter från sjukhusets verksamheter. Uppdragsledarna träffades 

regelbundet under året i ett nätverk tillsammans och dessutom vid individuella tillfällen för varje 

separat uppdrag med patientsäkerhetsfunktionen.  

På verksamhetsnivå finns verksamhetsutvecklare som bidrar med kunskap, metoder och verktyg för 

patientsäkerhetsarbete. Nätverksträffar för verksamhetsutvecklare har förekommit varje månad då 

representant från patientsäkerhetsfunktionen deltagit med en stående punkt - patientsäkerhet. 

Verksamhetsutvecklarna fungerar också som analysledare för risk- och händelseanalys. 

Patientsäkerhetsfunktionen har varit sammankallande för nätverksträffar för risk- och 

händelseanalysledare vid flera tillfällen under 2017.  
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På de flesta enheter finns lokala patientsäkerhetsombud som är ett stöd och drivande kraft i det 

dagliga praktiska arbetet kring patientsäkerhetsfrågor. Patientsäkerhetsombudets funktion är att 

samverka med enhetschef och/eller verksamhetschef kring patientsäkerhetsfrågor. 

Samverkanspartner och metodstöd är verksamhetsområdets verksamhetsutvecklare samt eventuella 

andra ombud som hygienombud, fallombud, trycksårsombud, kostombud och läkemedelsansvarig 

sjuksköterska/läkare. Patientsäkerhetsombudet ska känna till patientsäkerhetslagens innehåll och ha 

en god kännedom om SkaS patientsäkerhetsarbete. Arbetsuppgifter och ansvar innehåller att:  

• Vara en pådrivande kraft när det gäller enhetens/verksamhetens patientsäker-hetsarbete  

• Utifrån sina kunskaper om patientsäkerhetsfrågor kunna se/uppfatta eventuella brister och 

meddela dessa till ansvarig chef  

• Medverka till att synliggöra och stödja arbetet med verksamhetens avvikelser  

• Medverka i enhetens/verksamhetens egenkontroll av patientsäkerhetsarbete  

• Medverka vid patientsäkerhetsgenomgångar  

• Kunna ge råd och anvisningar till sina arbetskamrater angående patientsäkerhet  

• Informera nyanställda och studenter om enhetens patientsäkerhetsarbete 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
Patientsäkerhetsarbetet är kopplat till mål och strategier i SkaS verksamhetsplan och redovisas 

regelbundet på ledningsmöten via IT-verktyget ”Plan och styr” (Stratsys). Uppföljning av 

patientsäkerhetsmått sker regelbundet via förbättrings- och styrtavlor på enhets-, verksamhets- och 

sjukhusövergripande nivå. Uppföljning sker också vid regelbundna utvecklingsdialoger mellan 

sjukhusledning och verksamhetsledningar. SkaS fokusområden för patientsäkerhet följs upp av 

patientsäkerhetsfunktionen.  

På sjukhusets intranät finns en ”patientsäkerhetswebb” med syfte att sprida kunskap, nyheter och 

förbättringar kopplade till patientsäkerhet. Här kan sjukhusets resultat följas avseende 

sjukhusövergripande patientsäkerhetsmått, vilka också länkas till ”uppföljningsportalen” på SkaS 

intranät. Patientsäkerhetswebben hade 5 860 visningar/besök under 2017, vilket visar på att 

medarbetarna aktivt söker kunskap och nyheter kopplat till patientsäkerhet. 

Vårdskador mäts på flera olika nivåer inom organisationen. På en sjukhusövergripande nivå 

genomfördes regelbunden journalgranskning av 20 journaler/månad via metoden markörbaserad 

journalgranskning (MJG). Samtliga resultat har rapporterats i SKLs databas för markörbaserad 

journalgranskning.  

SkaS använder sig av MedControl PRO (MCP) som avvikelsesystem. Två personer på 

patientsäkerhetsfunktionen verkar som lokala systemadministratörer och en av dessa deltar i 

regionala utvecklingsmöten kopplade till MCP. 

Sjukhuset deltar i nationella punktprevalensmätningar avseende trycksår, vårdrelaterade infektioner 

och följsamhet till basala hygienrutiner/klädregler. Patientsäkerhetskulturmätning sker vartannat år 

och genomfördes under hösten 2017 gemensamt med mätning av medarbetarnas upplevelse av 

arbetsmiljön. Mätningarnas resultat presenteras för alla medarbetare via intranät både på 

sjukhusövergripande nivå samt på enhetsnivå och på ledningsgruppsmöten. Verksamhetschefer och 

enhetschefer skapar handlingsplaner och initierar förbättringsarbete utifrån sitt eget resultat. 
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Sjukhusets STRAMA-grupp övervakar och analyserar lokala resistens- och förskrivardata samt 

följsamhet till regionala riktlinjer med särskilt fokus på resistensdrivande alternativ. För uppföljning 

av vårdrelaterade infektioner är användning av Infektionsverktyget igång. 

Uppföljning genom egenkontroll  
Skaraborgs sjukhus har en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten när 

det gäller patientsäkerhet. På olika nivåer inom organisationen finns tydliga mål och mått som 

visualiseras i verksamhetsplaner och på styr-/förbättringstavlor. I processarbeten sker uppföljningar 

via kvalitetsregister. Flera enheter genomför lokala mätningar av följsamhet till rutiner som påverkar 

patientsäkerhet, till exempel följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler och följsamhet till 

riktlinjer för skötsel av perifer venkateter. Det sjukhusövergripande resultatet redovisas på SkaS 

intranät.  

Nationella och regionala kvalitetsregister samt öppna jämförelser 
Arbetet med uppföljning av resultat i nationella kvalitetsregister sker främst på verksamhetsnivå och 

i processer. Det är processcheferna på SkaS som främst ansvarar för uppföljningen. Uppföljning av de 

regionala kvalitetsindikatorerna sker på sjukhusövergripande nivå via patientsäkerhetsfunktionen. 

Avvikelser 
Regelbunden uppföljning av avvikelser sker kontinuerligt på olika nivåer i organisationen, en 

avvikelsegrupp med verksamhetsutvecklare och patientsäkerhetsfunktionen träffas regelbundet för 

att ha dialog kring avvikelsehantering och hur detta arbete ska utvecklas. Avvikelser analyseras också 

i en gemensam avvikelsegrupp i vårdsamverkan Skaraborg. Avvikelser används ofta som underlag i 

processarbete och förbättringsprojekt. 

Målgruppsundersökningar  
Patientsäkerhetskulturmätning via enkät genomfördes under hösten 2017 och sker regelbundet 

vartannat år. Jämförelser görs både med nationellt- regionalt- och eget tidigare resultat. Resultatet 

på sjukhusövergripande nivå analyserades gemensamt av sjukhusets ledningsgrupp och alla 

verksamheter. Jämförelser och analyser sker också på verksamhets- och enhetsnivå. 

Punktprevalensmätningar  

Vårdrelaterade infektioner - VRI 
Genomfördes två gånger, vår och höst på alla slutenvårdsenheter. Vårdhygienfunktionen ansvarade 

för mätningen och höll kontakt med sjukhusets enheter. Resultatet återfördes till chefer via mail, 

redovisades på sjukhusets ledningsgrupp och presenterades på intranätet. 

Basala hygienrutiner och klädregler 
Patientsäkerhetsfunktionen ansvarar för genomförandet av punktprevalensmätning i samarbete med 

vårdhygien och verksamhetsutvecklare. Mätningen genomfördes vår och höst på alla enheter (utom 

rättspsykiatri och öppenvårdspsykiatri), 34 slutenvårdsenheter och 44 öppenvårdsenheter deltog. 

Patientsäkerhetsfunktionen återförde resultatet både på sjukhusövergripande nivå och per enhet till 

sjukhusets ledningsgrupp samt presenterade det på patientsäkerhetswebben och på intranätets 

nyhetssida. 

Trycksår 
En punktprevalensmätning genomfördes under våren 2017 på alla patienter på alla 

slutenvårdsenheter utom rättspsykiatri (totalt 36 stycken enheter). Uppdragstagare för 

patientsäkerhetsuppdrag trycksår ansvarade för genomförandet av mätningen i samverkan med 
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trycksårsombud/patientsäkerhetsombud på enheterna. Resultatet kommunicerades ut på 

enhetsnivå till enhetschefer och via patientsäkerhetswebben. 

Vårddokumentation - Utskrivningsinformation   
Alla patienter som vårdats på SkaS har rätt att få skriftlig utskrivningsinformation innehållande en 

läkemedelsberättelse. Läkemedelsberättelsen dokumenteras under sökordet 

”läkemedelsinformation” i mallen ”utskrivningsinformation” i patientjournalen (Melior). 

Informationen hämtas från Melior till Cognos-rapporter och resultatet följs på enhetsnivå såväl som 

på sjukhusövergripande nivå gällande om patienten fått utskrivningsinformation. 

Vårddokumentation - Fall, trycksår, undernäring 
I Melior, dokumenteras riskbedömning, planering, åtgärder och utvärdering av trycksår, fall och 

undernäring. Under 2017 har sjukhuset följt hur bra följsamheten är till att dokumentera 

riskbedömningar och vårdplan i patientsäkerhetsmallarna via Cognosrapport från Melior. Ett arbete 

har inletts med att anpassa vårddokumentationen av trycksår till regional uppföljning. 

Markörbaserad journalgranskning (MJG)  
En sjukhusövergripande grupp ansvarar för arbetet med markörbaserad journalgranskning (MJG) på 

SkaS. Resultatet presenteras på intranätet. Se vidare under rubrik systematisk journalgranskning.   

Antibiotikaförskrivning 
SkaS STRAMA-grupp har till uppgift att analysera såväl antibiotikaförskrivningsmönster som 

resistensutveckling på sjukhuset. Analyserna baseras på information från infektionsverktyget som nu 

är kvalitetssäkrat och i drift. Uppföljning av såväl vårdrelaterade infektioner och samhällsförvärvade 

infektioner kan nu göras. 

Inhämtande av synpunkter från revisionsrapporter  
Skaraborgs Sjukhus har tidigare deltagit i patientsäkerhetsprojekt via LÖF när det gäller 

förlossningsskador, PRISS (protesrelaterade infektioner ska stoppas) och säker bukkirurgi, där 

revision av verksamheternas patientsäkerhetsarbete ingår. Under 2017 genomförde Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) tillsyn på SkaS akutmottagningar. Sjukhuset deltog också i nationell tillsyn ”för 

att säkerställa att multisjuka äldre som vårdas i ordinärt boende får den vård som behövs” samt 

”jämlik vård”. Dessutom deltog SkaS i tillsyn som genomfördes på Unilabs gällande 

provsvarshantering vid gynekologiska cellprovskontroller samt blodtransfusion. 

Patientnämndsärenden 
Ärenden via Patientnämnden hanteras i avvikelsehanteringssystemet som patientklagomål. Under 

2017 har ny process för ärendehantering skapats. Numera är alla ärenden skriftliga och inkommer till 

sjukhuset för registrering i MCP. Parallellt kan förstås handläggare från Patientnämnden också ha 

personlig kontakt med chefer i verksamheten. Tidigare träffade chefläkare och chefsjuksköterska 

handläggare från Östra Patientnämnden för dialog kring inkomna ärenden, vilket gav ett bra underlag 

för analys. Detta har inte varit möjligt att genomföra under 2017 då ärenden som inkommer till 

Patientnämnden gällande SkaS i nuläget tas om hand av handläggare från hela regionen.  

Riskanalys och utvärdering av sommarsituationen  
Inför sommaren 2017 gjordes en sjukhusövergripande sammanställning av de risker som identifierats 

inom verksamheterna på sjukhuset, både kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö. En 

handlingsplan skapades, åtgärder genomfördes och efter sommaren utvärderades de genomförda 

åtgärderna och resultat. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador  
Vården av sjuka äldre personer är den vårdkedja som innebär störst risk för vårdskador på grund av 

brister i samverkan mellan olika parter. Exempel på hur SkaS arbetar för att stärka vårdsamverkan 

tillsammans med andra parter presenteras nedan. 

Vårdsamverkan Skaraborg 
Vårdsamverkan Skaraborg är ett samarbete mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan Skaraborg, 
Folktandvården, Habilitering & Hälsa, privata vårdgivare och Kommunalförbundet Skaraborg. 
Organisationens syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Genom 
denna samverkan pågår bland annat ett ständigt arbete i närsjukvården för att förebygga risker och 
förbättra vården för äldre multisjuka personer. Det är koordinatorer från primärvård, sjukhus och 
kommunerna som tillsammans leder arbetet. 
 
Chefläkare och chefsjuksköterska ingår i ”patientsäkerhetsgruppen” i Vårdsamverkan Skaraborg 

tillsammans med representanter från primärvård och kommuner. I samverkan med kommuner och 

primärvård i Skaraborg finns också en arbetsgrupp för gemensamma avvikelser. Alla avvikelser som 

uppstår mellan de olika förvaltningarna granskas på systemnivå för att identifiera 

förbättringsområden. Gemensamt händelseanalysarbete över förvaltningsgränserna har vid några 

tillfällen genomförts vid allvarliga vårdskador.  

Vårdplaneringsteam                                                                                                                                             
På SkaS finns en etablerad struktur för samordnad vårdplanering-SVPL, i form av vårdplaneringsteam 

som bistår avdelningarnas vid samordnad vårdplanering. Gruppen ansvarar för att övervaka och 

utveckla sjukhusets arbete med samordnad vårdplanering, samt hantering av IT-stödet SAMSA.  

Lagen om samverkan vid in- och utskrivning 
Skaraborgs sjukhus har en intern arbetsgrupp som arbetar för att utveckla säkra utskrivningar från 
sjukhuset. Denna arbetsgrupp ingår även i den arbetsgrupp som Vårdsamverkan Skaraborg har 
tillsatt där alla vårdgivare gemensamt arbetar för att ta fram rutiner inför det nya lagförslaget.  
Inom det interna arbetet på SkaS pågår utvecklingsprojekt på tre avdelningar för att förbättra 
säkerheten när det gäller säker informationsöverföring från sjukhus till nästa vårdgivare vid 
utskrivning av patient. 
 

Omsorgskoordinatorer  
Det finns många patienter som söker på akutmottagningarna, som i första hand behöver förbättrad 
omsorg och vård i hemmet och inte inläggning på sjukhus. För att hjälpa dessa patienter finns en 
funktion som kallas omsorgskoordinator på SkaS akutmottagningar. Omsorgskoordinatorerna tar 
kontakter med kommuner och primärvård för att stärka nätverket runt de sköra patienterna så att de 
kan återvända hem om inte medicinskt behov kräver inläggning. I arbetet ingår även att identifiera 
och förebygga risker för dessa patienter, genom att informera om åtgärder till exempel för 
fallförebyggande, läkemedelshantering, trycksår och kost.  
 

Uppföljning inom 48-72 timmar efter utskrivning  
Personer över 75 år samt patienter med ökad risk för återinläggning rings upp av en sjuksköterska 

enligt ett standardiserat arbetssätt några dagar efter utskrivning från slutenvård. Syftet är att följa 

upp, utvärdera och säkerställa ordinationer och behandling samt fånga upp problem och oklarheter i 

ett tidigt skede, samt att skapa trygghet och förutsättningar för att förhindra onödig återinläggning 

och akutbesök på sjukhus. Resultat från uppföljningarna ger stöd om vad som behöver förbättras vid 

utskrivning från sjukhuset. De flesta åtgärder görs från sjukhuset men kontakt med primärvården för 
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snabbare uppföljning, vårdplanering i hemmet och kontakt med närsjukvårdsteam är andra åtgärder 

som kan vara aktuella.  

Omställning av vården 
Regionfullmäktige har antagit en gemensam strategi för omställning av vården i Västra 

Götalandsregionen. Denna utveckling ses som nödvändig för att möta framtidens behov av vård och 

är indelad i fyra övergripande områden. 

• Utveckla den nära vården  
• Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet  
• Utveckla digitala vårdformer och tjänster  
• Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling  

 
Skaraborgs sjukhus har flera pågående projekt som knyter an till omställningen för att utveckla den 

nära vården, t.ex.               

• Pilotprojekt Nära vård Norra Skaraborg                                                                                                
• Hemmonitorering för KOL-patienter                                                                                                                      
• Teledermatoskopi - bilder på pigmentförändringar som skickas från vårdcentralerna till 

hudmottagningen via en mobil-app. 
 

Nära vård Norra Skaraborg 
Under året har ett samverkansprojekt startat för att utveckla den nära vården i tre kommuner i Norra 
Skaraborg. Det är en pilot i Västra Götalandsregionens omställningsarbete och bakgrunden är de 
utmaningar som samhället står inför med fler äldre, fler kroniskt sjuka, mer öppenvård och mer vård i 
hemmet. Projektet som pågår 2017-2018 leds av projektledare från primärvård, sjukhus och 
kommunen. Projektet innebär att olika delprojekt ska leda till målet, en sammanhållen och tillgänglig 
nära vård och omsorg, för invånarna i Norra Skaraborg. 
 
Fem olika delprojekt har påbörjats. 
 

• Utveckla mobil närvård för barn och unga med psykisk ohälsa 
• Utveckla en hjärtsviktsprocess tillsammans med primärvård och kommun med syfte att skapa 

en nära vård av god kvalitet för patienter med hjärtsvikt. 
• Utveckla en dagsjukvårdsavdelning på sjukhuset i samverkan med primärvård och kommun 
• Vård på rätt vårdnivå- samverkan mellan ambulans, primärvård, kommun och 1177 med 

syfte att säkra och öka möjligheten till akut vård och omhändertagande i den nära vården.  
• Etablera multiprofessionella team som inriktar sig på tidig bedömning av individers behov av 

rådgivning, stöd, utredning, träning, hjälpmedel och/eller behandling. 

Regional samordning och erfarenhetsutbyte  
• Under 2017 har samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan chefläkarna på 

sjukhusförvaltningarna ökat. Det regionala chefläkarnätverket bildade för sommarplanering 

en grupp som arbetade tillsammans med VGR HR:s sommarplaneringsgrupp. Gruppen tog 

fram ett gemensamt arbetsmaterial för att på så sätt positivt påverka patientsäkerheten.  

• Behovet av VGR-övergripande styrdokument har diskuterats och förslag har tagits fram. 

• Informationsutbyte sker nu kontinuerligt vid olika typer av händelser, medicinska och 

teknikkopplade. 

• Vid omorganisationen av Vårdsamverkan i Skaraborg bildades en ny grupp med fokus på 

patientsäkerhet som träffas regelbundet.  
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• Närhälsans och SkaS chefläkare har regelbunden kontakt där gemensamma avvikelser och 

andra frågeställningar diskuteras. 

• Under året har SkaS patientsäkerhetsfunktion varit Alingsås sjukhus behjälpliga med 

kvalitetsgranskning av slutrapport på händelseanalyser. 

Samverkan med patienter och närstående  
Att samverka med och göra patienter och närstående delaktiga i patientsäkerhetsarbetet är oerhört 

viktigt. Här finns fortfarande mycket kvar att utveckla. Samverkan sker med patienter och närstående 

för att förebygga vårdskador genom att vi använder ”Min guide till säker vård” för kroniskt sjuka 

patienter som har täta vårdkontakter. Övrigt informationsmaterial som frikostigt sprids i sjukhusets 

lokaler är ”Vad du kan göra själv, för att minska risker i vården” från SKL. Uppdragsledare för trycksår, 

fall och undernäring har via inspiration från Stockholms läns landsting tagit fram en broschyr som 

heter ”Patientens bästa knep, mot trycksår, undernäring och fall”, även denna broschyr har frikostigt 

delats ut till sjukhusets alla enheter för att vara lättillgänglig för patienter och anhöriga. På några 

avdelningar delas broschyren ut till alla patienter som skrivs in.  

Närstående ses som en viktig resurs i vården och uppmuntras att vara delaktiga tillsammans med 

patient och vårdpersonal. Exempel på att patienter och närstående varit delaktiga i sjukhusets 

kvalitetsarbete är:   

• Patienter och närståendes berättelser om upplevelser tas tillvara i fokusgrupper, intervjuer, 

patientklagomål och på andra sätt. 

• På SkaS utvecklingsdagar deltog flera föredragshållare som berättade om sina 

patientupplevelser. 

• En film har spelats in med två patienter som haft långa patientupplevelser på SkaS efter en 

skidolycka i Norge 2016. En film visades på utvecklingsdagarna och ytterligare filmer och 

kommer att klippas ihop med tema patientsäkerhet och tema personcentrerad vård. 

• På APT och utvecklingsdagar har patientberättelser använts som underlag för reflektion. 

• Patienter och närstående har varit på ledningsmöten för att berätta om sina upplevelser. 

• Patienter och närstående är intervjuade vid händelseanalyser och ges möjlighet att komma 

med förbättringsförslag. 

• Sjukhuset har fattat ett inriktningsbeslut för ”personcentrerad vård närmre patienten på 

SkaS” under 2017 har arbete bedrivits på flera enheter som deltagit i det regionala projektet 

kring personcentrerad vård. På det viset skapas också en större delaktighet för patienten i sin 

egen vård och behandling, vilket kan bidra till högre säkerhet.  

• Under v.40 fanns tillfälle för dialog i sjukhusets entréhallar kring fallprevention som en del i 

kampanjveckan ”balansera mera” som arrangerades av Socialstyrelsen. 

• Cafédialoger i entréhallarna sker med regelbundenhet 

• Under året deltog chefsjuksköterska i ett möte med Nationella rådet för medskapande vård, 

omsorg och socialtjänst. 

Skaraborgs sjukhus tänker fortsättningsvis arbeta mera för att öka patienternas kunskap om 

generella risker inom vården och hur patienten själv kan bidra för att stärka skyddsnäten. 

Avvikelsehantering  
Avvikelser ska registreras av alla medarbetare i avvikelsehanteringssystemet MedControl Pro (MCP). I 

MCP registreras såväl risker som inträffade händelser. Dessa kan beröra både patientsäkerhet och 

arbetsmiljö. Även patientklagomål registreras i MCP.  
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På SkaS finns en lokal rutin för avvikelsehantering – hantering av klagomål, tillbud och avvikelser som 

finns dokumenterat som styrdokument i Barium. 

Avvikelser sammanställs och analyseras på alla nivåer i organisationen. Detta kan till exempel ske i 

samarbete med processarbete eller förbättringsprojekt. Sjukhusövergripande görs 

sammanställningar över sommarperioden och i samband med patientsäkerhetsberättelsen. 

Åtgärder utifrån registrerade avvikelser dokumenteras i avvikelsen och vid djupare analyser av 

händelser upprättas en separat handlingsplan. Förslag på åtgärder tas fram efter orsaksanalys. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
Vid introduktion av nyanställd personal ges en kort introduktion till patientsäkerhetsarbete på SkaS. 

De nyanställda får då information om vad som förväntas av dem gällande avvikelsehantering samt en 

introduktion till avvikelsehanteringssystemet. Informationen ges både muntligt och skriftlig. Liknande 

information ges också vid introduktion av AT-läkare och sjuksköterskor i kliniskt basår. Därefter är 

varje verksamhetschef ansvarig för att påminna om medarbetarna skyldighet att vara 

uppmärksamma på risker och inträffade händelser samt registrera avvikelser. 

Vanligtvis tas registrerade avvikelser upp på APT/enhetsmöten för information och återkoppling. 

Några verksamhetsområden använder sig av ”avvikelsedagbok” som finns tillgänglig på sjukhusets 

intranät. Några verksamheter publicerar avidentifierade avvikelser för att sprida lärande. Vissa 

avvikelser visualiserades på styr-/förbättringstavlor i form av daglig uppföljning. 

Sammanställningar görs på olika nivåer inom sjukhuset. Avvikelsegruppsträffar förekom, där 

verksamhetsutvecklare träffade lokal systemadministratör för dialog kring avvikelseregistrering. 

Avvikelserna används som underlag i processarbeten och risk- och händelseanalyser. Ett flertal 

förbättringsarbeten har initierats med avvikelser som grund. 

Resultat  
I avvikelsesystemet MedControl PRO (MCP) registrerades 7 239 avvikelser på SkaS under 2017 

(motsvarande siffra föregående år var 6 772 stycken). Antal avvikelser per nettoårsarbetare/år på 

SkaS 2017 var 1,9 stycken. Målet är minst 2 avvikelser/anställd/år, vilket inte kunnat uppnås ännu 

men resultatet har förbättrats jämfört med föregående år de det registrerades 1,8 

avvikelser/anställd.  

Avvikelserna handlar till stor del om vård och behandling därefter organisation/regler och resurser, 

vilket är samma typer av avvikelser som tidigare år. Under 2017 registrerades 597 vårdskador vilket 

är en liten ökning från föregående år (558 vårdskador 2016) och 3 285 händelser med risk för 

vårdskada (2016, 3 121 händelser). Konsekvenserna för patienterna redovisas i Tabell 1. Dödsfall och 

bestående skada/smärta har minskat medan vårdtid, väntetid och ökad vårdinsats har ökat jämfört 

med föregående år (Tabell 1). (Hämtat ur Cognos 2018-01-10).  
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Tabell 1 Typ av konsekvens för patienten gällande avvikelser på SkaS 2017 och 2016 

Typ av konsekvens 

 

2017 (2016) 

Dödsfall 2 (9) 

Bestående skada/smärta 23 (103) 

Övergående skada/smärta 814 (745) 

Förlängd vårdtid 131 (115) 

Förlängd väntetid 271 (194) 

Ökad vårdinsats 358 (183) 

Övrigt 541 (469) 

Ingen 988 (743) 

 

Från kommunerna i Skaraborg skickades 428 avvikelser till SkaS under året. Dessa handlade till 

största delen om brister i informationsöverföringen vid utskrivning av patienter från slutenvård. 

Skaraborgs sjukhus skickade 80 avvikelser till kommunerna som också berörde bristande samordnad 

vårdplanering vid både in- och utskrivning. 

Klagomål och synpunkter 
En direkt dialog mellan patient, närstående och ansvarig vårdpersonal eftersträvas i första hand vid 

klagomål och synpunkter på vården. Flera enheter har också system för att inhämta 

förbättringsförslag och synpunkter via ”brevlådor”.  

En broschyr ”Är det något vi borde veta?” som är riktad till patient och närstående finns tillgänglig 

både i pappersform på enheterna och i digital form på sjukhusets hemsida på Internet. I broschyren 

finns en blankett för patientupplevd avvikelse. Blanketten lämnas, skickas per brev eller mailas till 

sjukhuset. Broschyren innehåller också kontaktuppgifter till Patientnämnden, Inspektionen för vård 

och omsorg IVO, Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen.  

Patientupplevda avvikelser oavsett om dessa är muntliga eller skriftliga läggs in i MCP som 

patientklagomål. I fall där patient/närstående bett om återkoppling så ges detta av ärendeansvarig 

inom 10 dagar. Detta gäller både patientupplevda avvikelser som framkommer på vårdenheter såväl 

som inkomna patientklagomål via Patientnämnden och IVO. 

De patientupplevda avvikelserna utreds på samma sätt som övriga registrerade avvikelser med 

orsaksutredning, åtgärd och uppföljning enligt lokal rutin på SkaS. Avvikelserna används och 

återkopplas på samma sätt som övriga avvikelser. Månadens patientupplevda avvikelse presenteras 

på patientsäkerhetswebben (intranätet). 

Resultat 
Sammanfattningsvis har antalet patientklagomål minskat i jämförelse med föregående år. 

Tabell 2 Antal patientklagomål SkaS 2017 

Instans 2016 2017 

Inspektionen för vård och omsorg 78 68 
Patientnämnden 666 439 
Patientförsäkringen LÖF 242 284 
MedControl PRO 587 547 

Totalt: 1 573 1 338 
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Patientklagomål införda i avvikelsehanteringssystemet (MedControl PRO) 

I avvikelsehanteringssystemet har 547 patientklagomål registrerats under 2017, vilket är något färre 

än 2016 (n=587) men fler än 2015 (n=323). Att antalet minskat är anmärkningsvärt då man under 

slutet av 2017 har börjat registrera inkommande Patientnämndsärenden samt ärenden från LöF där 

patienten beviljats ekonomisk ersättning för skada. Dock fanns under 2016, specifika händelser inom 

ortopedi registrerade som 103 avvikelser, som inhämtats via ett upprättat callcenter hösten 2016. 

 

Figur 1 Patientklagomål i MCP SkaS 2017 per kön 

Patientklagomålen kom från 225 kvinnor, 177 män och 145 av okänt kön (Figur 1). Könsfördelningen 

visar att det var något fler kvinnor i förhållande till män som rapporterade patientupplevda avvikelser 

än tidigare. 

Avvikelserna är fördelade mellan: vård och behandling 323 (317 avvikelser), organisation 191 (254 

avvikelser) och bemötande/kommunikation 251 (200 avvikelser). Jämfört med föregående år så har 

andelen avvikelser gällande bemötande/kommunikation ökat medan avvikelser gällande organisation 

har minskat (hämtat ur Cognos 2018-01-07).  

Inspektionen för vård och omsorg IVO 

Enskilda anmälningar till IVO från patienter och närstående registreras i MCP som patientklagomål 

och hanteras av respektive verksamhetschef. Sjukhusövergripande görs en sammanställning i 

samband med patientsäkerhetsberättelse. I 68 (78) fall har under 2017 enskilda anmälningar till IVO 

gjorts där SkaS varit inblandat. Antalet IVO-anmälningar har de senaste åren minskat i antal (se Tabell 

3). Fördelningen mellan kvinnor och män som anmält är som föregående år jämn, flest ärenden gäller 

personer födda på 1990-talet.  Dessa ärenden handlade till exempel om synpunkter på utredning, 

diagnos och behandling som upplevs som försenad, felaktig och/eller utebliven. Antalet enskilda 

anmälningar till IVO som föranlett lex Maria anmälan från SkaS var fem stycken (2016 fem). 

Ytterligare ett ärende anmäldes till IVO efter lex Maria-anmälan då patienten inte upplevde sig väl 

omhändertagen efter händelsen. Dessutom finns ett ärende som kom via Patientnämnden som 

senare lex Maria-anmäldes. Således var det sju ärenden där patient/närstående uppmärksammade 

SkaS på att en vårdskada inträffat. 
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Tabell 3 IVO-anmälningar SkaS 2010-2017 

SkaS  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Lex Maria  17 13 21 11 11 26 30 47 

Enskild anmälan IVO  13 52 96 87 125 91 78 68 

 

Patientnämnden  

Inkomna synpunkter för Skaraborgs Sjukhus har minskat med 227 ärenden sen föregående år. 
Störst minskning av antal inkomna synpunkter noteras inom kategorin Organisation och 
tillgänglighet, vilket har minskat med 105 synpunkter från föregående år. 
 

 
Figur 2 Ärenden via Patientnämnden till SkaS 2015-2017 

 

Andra källor till klagomål och synpunkter - LöF 

Under 2017 har 284 ansökningar (skadeår 2002-2017) gjorts till patientförsäkringen Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) där patienten vårdats på SkaS. Detta är något fler ärenden 

jämfört med 2016 (Figur 3). I dagsläget är 69 ärenden ersatta, 111 inte ersatta (inte godkända) och 

resterande 104 ärenden är under handläggning och det finns idag inget slutligt beslut. 

 

Figur 3 Antal ansökningar om ekonomisk ersättning till LöF 

Systematisk journalgranskning  
En sjukhusövergripande grupp ansvarar för arbetet med markörbaserad journalgranskning (MJG) på 

SkaS. Granskarna rapporterar direkt till och kommunicerar utvecklingsfrågor med 

patientsäkerhetsfunktionen. Skaraborgs Sjukhus påbörjade journalgranskning med GTT under 2010, 

med journaler från 2009 som utgångsår. Enligt metoden granskas 20 slumpvis utvalda journaler per 

månad. Minst två granskare arbetade tillsammans vid varje granskningstillfälle. Granskarna har 
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medicinsk kompetens och är minst sjuksköterskor. Granskningsuppgiften delas på tre personer 

(verksamhetsutvecklare). Deltagande läkare är chefläkarna. Slumpvis urval av patientjournaler sker 

enligt följande:   

• Sjukhusvårdtillfällen  

• Vårdtillfällen äldre än 30 dagar 

• Somatisk slutenvård, vårdtid > 24 timmar 

• Patienter > 18 år  

• Komplett journal, datajournal och eventuell pappersjournal 

• Journalgranskningen sker tidigast två månader efter utskrivning.  

Sjukhusövergripande mått är de som föreslås i handboken och dessa redovisas månadsvis på 

intranätet/patientsäkerhetswebben. 

• Antal skador/1000 vårddagar  

• Antal skador/100 vårdtillfällen 

• Procentuell andel av vårdtillfällen med skada 

• Andel skador/vårdskador per skadetyp 

 

Resultat 
Det finns svårigheter i att analysera resultatet för att kunna se förbättringar eller försämringar på 

sjukhusnivå trots att mätningar pågått under flera år. 

 

Figur 4 Andel vårdtillfällen med skador och vårdskador per månad SkaS 2013-2017 

 

Nedan redovisas fördelningen på olika skadegrupper under perioden jan-okt 2017. Störst andel 

skador finns inom gruppen vårdrelaterade infektioner. 
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Figur 5 Andel skador per skadegrupp SkaS jan-okt 2017 via MJG 

 

 

Figur 6 Kategorisering av antalet skador januari-oktober 2017 på SkaS via MJG 

Riskanalys 
Riskanalyser sker på individnivå avseende patientsäkerhetsrisker. På alla patienter som är 65 år eller 

äldre ska en riskbedömning avseende trycksår och fall alltid genomföras inom 24 timmar från 

inskrivning. På alla patienter 18 år eller äldre ska riskbedömning för undernäring utföras. 

Informationen dokumenteras i patientens journal där också åtgärder och uppföljning dokumenteras.  

På kirurgisk akutvårdsavdelning KAVA pågår ett utvecklingsarbete som handlar om att visualisera de 

patientsäkerhetsrisker som finns per patient för att kunna bedöma vårdtyngd och fördelning av 

patienter vid varje arbetspass början.  

I SkaS patientsäkerhetsplan finns riskanalys med som en aktivitet att genomföra i varje befintlig 

patientprocess samt vid större förändringar i verksamheten. På SkaS finns en lokal rutin för riskanalys 

som ingår i sjukhusets ledningssystem. Det är en gemensam modell för riskanalys avseende 

perspektiven patientsäkerhet, arbetsmiljö och yttre miljö. SkaS-modellen utgår från Socialstyrelsens 

modell.  

Teamen som genomför dessa riskanalyser är sammansatta enligt Socialstyrelsens 

rekommendationer: en analysledare med metodkunskap (som också dokumenterar), en teamledare 
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som sammankallar, teammedlemmar med kunskap om verksamheten från olika yrkeskategorier, vid 

behov tas referensmedlemmar med t.ex. från medicintekniska avdelningen eller apotekare. 

Dessutom ingår ansvarig chef i analysteamet och skyddsombud erbjuds att delta.  Teamen 

skräddarsys vid varje analys för optimal handläggning. Analysledare är verksamhetsutvecklare med 

utbildning i risk- och händelseanalys. En handlingsplan upprättas till varje riskanalys, ansvarig chef 

ansvarar för genomförande och uppföljning av handlingsplanen. Vissa verksamhetsområden följer 

upp planerade åtgärder på ledningsgruppsmöten.  

Regelbundna nätverksträffar för analysledare genomfördes vid fyra tillfällen för att reflektera över 

och förbättra analysarbetet, patientsäkerhetsfunktionen sammankallade till dessa nätverksträffar. 

Vid en av dessa träffar var representanter från IVO inbjudna. 

Resultat  
En stor användning av riskanalyser för att förebygga vårdskador och brister i arbetsmiljö kan ses på 

SkaS. Under året har arbete pågått med totalt 23 stycken riskanalyser. Under 2017 avslutades totalt 

21 riskanalyser och lika många riskanalyser startade under 2017, vilket upplevs som positivt. Antalet 

riskanalyser är något fler jämfört med föregående år (då arbetades med 18 stycken). Att analysera 

risker för patienter och medarbetare i samma analys ses enbart som positivt då dessa risker ofta 

förekommer tillsammans. Risker kopplade till yttre miljö har varit svårare att identifiera. En ännu 

större användning av riskanalyser i befintliga patientprocesser vore önskvärd. 

Exempel på riskanalyser som genomförts under 2017 är inför sommarperioden, vårdplatser för 

utskrivningsklara patienter och tillfällig stängning av slutenvårdsplatser inom barn- och 

ungdomspsykiatrin. De flesta åtgärdsförslag som framförts i analysarbetet har sedan genomförts. 

Utredning av händelser 
Skaraborgs sjukhus har en lokal rutin för händelseanalys som ingår i sjukhusets ledningssystem. Vid 

händelseanalys ska det alltid finnas en avvikelse registrerad på den inträffade negativa händelsen. 

Vid lex Maria bifogas alltid en händelseanalys. Analysen utförs enligt Socialstyrelsens modell.  

Händelseanalysteamen är sammansatta enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Analysledare är 

verksamhetsutvecklare som genomför analysen på uppdrag av verksamhetschef. På SkaS finns ca 15 

analysledare med kompetens för ändamålet, vilka samlades vid fyra tillfällen 2017 tillsammans med 

patientsäkerhetsfunktionen för att reflektera kring genomförda analyser. I teamet finns också en 

teamledare, teammedlemmar som är personer från olika yrkeskategorier som är väl insatta i 

verksamheten, samt eventuella referenspersoner (t.ex. medicinsk expert från annat sjukhus). 

Medarbetare som deltagit i själva händelsen ingår inte i teamet. Patient och närstående skall få 

möjligheten att ge sin version av det inträffade och ge förslag till förbättringar utifrån sina 

upplevelser. Patienter och närståendes upplevelser ska belysas i slutrapporten. Handlingsplaner 

upprättas vid alla händelseanalyser. Verksamhetschef ansvarar för genomförande av åtgärder och 

uppföljning av handlingsplanen. Vissa verksamheter följer upp genomförda åtgärder på 

ledningsmöten. 

Metoder och metodstöd 

Nitha (Nationellt it-stöd för händelseanalys)   

Skaraborgs sjukhus använder NITHA (nationellt IT-stöd för händelseanalysarbete). Chefläkare och 

chefsjuksköterska har rollen som analysexperter i NITHA och genomför tillsammans 

kvalitetsgranskning av alla analyser. Analysteamen ges möjlighet till förbättring av slutrapporterna 
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utifrån kommentarer innan slutgiltig kvalitetsgranskning dokumenteras i NITHA. Alla 

händelseanalysers slutrapporter överförs till den nationella kunskapsbanken i Nitha. 

FRAM (Funktionell ResonansAnalys Metod) 

Två personer på patientsäkerhetsfunktionen har utbildning i FRAM-analys. Under 2017 har en 

FRAM-analys genomförts inom förlossningsvården. Analysen berörde igångsättning av 

förlossning. I analysarbetet deltog undersköterska, barnmorskor och förlossningsläkare samt 

inhämtades upplevelser från två patienter som genomgått igångsättning av förlossning. I 

underlaget för analysen användes också tidigare genomförda händelseanalyser både från SkaS 

och inhämtade från den nationella kunskapsbanken.  I analysen framkom att det krävs en 

tydligare kommunicerad plan för igångsättningen där indikationen tydligt framgår, hur 

igångsättningen ska ske och med ett tydligt tidsperspektiv relaterat till dygnets alla timmar. 

Resultat  
Alla händelseanalyser har genomförts enligt Socialstyrelsens rekommendationer. 

Under 2017 skrevs 46 uppdrag för händelseanalyser. Av dessa avslutades 21 stycken under året. Det 

pågick också analysarbete med 21 händelseanalyser som startats 2016. Antalet nya uppdrag per år 

har varit på ungefär samma nivå de senaste tre åren. Av uppdragen som skrevs 2017 så gällde 10 

självmord.  

Under året har sjukhuset arbetat med 67 händelseanalyser (motsvarande siffra föregående år var 72 

stycken). Under året avslutades totalt 40 stycken händelseanalyser, vilket är ungefär lika många som 

föregående år. Målet är att handläggningstiden från uppdrag till att slutrapporten fått 

slutkommentar från uppdragsgivare och ärendelogg skapats inte ska överstiga 60 dagar, endast ett 

fåtal analyser uppnådde målet. 

I dagsläget (2017-01-10) finns totalt 159 analyser dokumenterade i NITHA varav många har förts över 

till den nationella kunskapsbanken. Av analyser som vi arbetade med under 2017 är 100 % 

dokumenterade i NITHA. 

Till varje händelseanalys upprättas en handlingsplan. Verksamhetschef som uppdragsgivare ansvarar 

för genomförande och uppföljning av handlingsplanen. Detta sker på olika sätt inom olika 

verksamhetsområden.  

Patienters och närståendes delaktighet i utredning av händelser 

Patienter och närstående erbjuds så gott som alltid att få delge sina upplevelser i samband med 

händelseanalyser. I de flesta fall deltar patient/närstående men i enstaka fall avböjer de deltagande. 

Vid dessa samtal med patienter/närstående uppmuntras de också at bidra med förbättringsförslag. 

Lex Maria-anmälningar  
Potentiella lex Maria-avvikelser diskuteras regelbundet i patientsäkerhetsfunktionen på veckomöten 

där beslut fattas om Lex Maria-anmälan ska göras. Avvikelserna som kan leda till lex Maria når 

patientsäkerhetsfunktionen dels direkt via avvikelsehanteringssystemet när begäran om lex Maria-

bedömning sker men även via patientklagomål, Patientnämnden samt via vår internkontroll av 

avvikelser. 

Resultat 
SkaS har under 2017 gjort 47 antal lex Maria-anmälningar vilket är en ökning jämfört med tidigare år. 

Ett ökat antal lex Maria-anmälningar sågs 2015 och ytterligare ökning har skett både 2016 och 2017. 
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Antalet lex Maria-anmälningar är nu i paritet med SkaS storlek i förhållande till övriga förvaltningar i 

VGR. 

Patientsäkerhetsfunktionen tillsammans med biträdande sjukhusdirektörer sänder ett brev till 

verksamhetscheferna sex månader efter lex Maria-anmälan med uppmaning om att redovisa 

vidtagna åtgärder och lärande utifrån inträffad händelse. Verksamhetscheferna redovisar sitt 

analysarbete regelbundet för varandra på verksamhetsråd. 

Sammanställning och analys 
Patientklagomålen i avvikelsehanteringssystemet och lex Maria anmälningar har ökat samtidigt som 

ärenden till Patientnämnden och IVO från patienter och närstående har minskat. Detta kan tyda på 

att SkaS medarbetare har varit öppna för att ta emot patienter och närståendes synpunkter och 

registrera dessa i avvikelsehanteringssystemet, det tyder också på att vi blivit bättre på att informera 

patienter och närstående om denna möjlighet vilket vi ser som en positiv utveckling. När det gäller 

orsakerna till ärendena så är områdena vård och behandling och kommunikation/bemötande, de 

vanligaste. Fortfarande finns det en utvecklingspotential när det gäller omhändertagande av 

patienter och närståendes synpunkter i sjukhusets utvecklingsarbete. 

Under hösten förmedlade Patientnämnden kontakt mellan SkaS och en patient som ville lämna ett 

klagomål. Patienten som varit i kontakt med SU fick höra att hen gjort en MR som hen hade aldrig 

genomgått. När patienten påtalade att hen inte genomgått denna MR blev hen inte trodd. En 

genomgång här på SkaS visade att patienten hade rätt, ingen MR var genomförd. MR-svaret tillhörde 

en annan patient. På grund av ett tekniskt ”kryphål” har fel röntgensvar visats på fel patient. Detta 

ledde till att en regional händelseanalys initierades och man hittade brister i det regionala 

röntgenbildhanteringssystemet. Flera liknande händelser uppdagades. Den patientupplevda 

avvikelsen bidrog till regionalt patientsäkerhetsarbete som troligtvis inte hade uppmärksammats 

utan patientklagomålet, vilket visar på att patienternas upplevelser kan innehålla viktig information 

som hälso- och sjukvården själva inte alltid uppmärksammar. 

Informationssäkerhet  
Under 2017 så har nu ett regionalt projekt startats upp inom hela VGR, detta för att möta kommande 

EU-direktiv NIS (Network and Information Security) och GDPR (General Data Protection Regulation). 

NIS-direktivet träder i kraft i Maj 2018 strax före GDPR, den nya dataskyddsförordningen. NIS 

direktivet syftar till att uppnå en hög säkerhetsnivå i nätverk och informationssystem inom hela EU, 

till skillnad från GDPR som är dedikerat för personuppgifter. 

2017 var även det år som ”molntjänster” kom i fokus inom VGR, detta i samband med att nytt avtal 

med Microsoft tecknats. Många av regionens befintliga system har idag svårt att anpassa sig till den 

nya teknik som molntjänster innebär, varför detta riskerar sprida information och data utanför SkaS 

och VGR’s kontroll, detta om inte särskilda åtgärder/uppmärksamhet vidtas vid införande av dessa 

nya tjänster och plattformar m.m. 

På det lokala planet så har vi arbetat med att utbilda nyanställd vårdpersonal, kliniska basåret, AT-

introduktion, läkarskolan och vikarierande underläkare i informationssäkerhet. Informations- och 

personuppgiftsutbildningen syftar till att ge SkaS medarbetare en grundläggande utbildning i ämnet. 

Tanken med utbildningen i informationssäkerhet är att den ska fungera som ett stöd vid introduktion 

av nya medarbetare, men även som diskussionsunderlag i vardagen inom den löpande 

verksamheten. 
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Utöver detta, så arbetar vi kontinuerligt med att upprätthålla våra befintliga leverantörsavtal och 

styrdokument inom området.  

Datavirus/Spam/Nätfiske/Phishing, SkaS kommer behöva avsätta mer tid och resurser för att möta 

morgondagens utmaningar när det gäller personer som på ett eller annat vis vill skada oss eller våra 

patienter. Detta gör de genom att skada/slå ut våra vårdsystem eller genom att komma åt känslig 

information så som personuppgifter, journaler, MT-utrustning, företagshemlig information m.m. 

Behov av att SkaS avsätter mer tid för arbete med informationssäkerhet bör därför prioriteras inom 

den egna förvaltningen inför 2018. 

Loggranskning av journalsystemen sker regelbundet enligt SkaS-rutin. 

Särskilda områden 

Patientsäkerhetskultur (1.1) 

Inriktning 
Skaraborgs sjukhus (SkaS) har en ”nollvision” för vårdskador. Målet är att gradvis minska antalet 

vårdskador. Sjukhuset strävar efter att ha en öppen dialog kring patientsäkerhetsarbetet – ”en icke 

straffande kultur” som kännetecknas av patientens delaktighet och medverkan. 

Organisation och ansvarsfördelning 
Ansvaret för patientsäkerhetsarbetet och kulturen kring patientsäkerhetsfrågor ligger på 

verksamhetscheferna. När det gäller stöd i patientsäkerhetsarbete och arbetet med en icke 

straffande kultur har patientsäkerhetsfunktionen och HR-funktionen inlett ett samarbete under året. 

Detta påbörjades i anslutning till den medarbetar-/patientsäkerhetsenkätundersökning som 

genomfördes under hösten 2017. 

Genomförande, processmått och indikatorer 
Arbete pågår med att ta fram handlingsplaner utifrån resultatet från enkätundersökningen. 

Handlingsplaner kommer att skapas på såväl sjukhusgemensam nivå som i respektive 

verksamhetsområde. 

Åtgärder som vidtagits 
Gemensam workshop med sjukhusledning och verksamhetschefer för att identifiera 

förbättringsområden och prioritera dessa genomfördes i december. 

Under SkaS utvecklingsdagar arbetade en grupp medarbetare i tävlingen SkaS-Express med 

förbättringsförslag kopplat till att öka medarbetarnas upplevelse av ledningens engagemang i 

patientsäkerhetsarbetet. Orsaker som presenterades var: 

• Upplevd otydlighet i vad sjukhusledningen vill avseende patientsäkerhet 

• Brist på utbildning och kompetensutveckling inom patientsäkerhetsområdet 

• Sjukhusledningen besöker sällan enheterna 

• Brist på återkoppling av statistik angående patientsäkerhet 

Åtgärder som föreslogs var: 

• Information till all personal från verksamhetschef där det tydligt framkommer att 

sjukhusledningen är avsändare: 

o Årlig information om patientsäkerhetsberättelsen (återkoppling) 

o Årlig information om patientsäkerhetsplanen (mål) 



§ 2 Patientsäkerhetsberättelse Skaraborgs Sjukhus 2017 - SKAS 2018-00066-1 Patientsäkerhetsberättelse Skaraborgs Sjukhus 2017 : SkaS_Patientsäkerhetsberättelse 2017_Final

Patientsäkerhetsberättelse SkaS 2017  23 

 
        

• Vidare diskussion ledd av enhetschef och patientsäkerhetsombud för eventuell anpassning 

och implementering i verksamheten. 

• Kontinuerlig information under året från enhetschefen och patientsäkerhetsombud. 

• Stående punkt på varje APT i alla verksamheter där enhetschef/patientsäkerhetsombud har 

skyldighet att förmedla ny information. 

• I varje strategiskt beslut som tas av sjukhusledningen ska ett patientsäkerhetsperspektiv 

inkluderas och redovisas skriftligen i slutet av beslutet. Detta tydliggör sjukhusledningens 

arbete med patientsäkerhet och visar att patientsäkerhet är prioriterat, vilket skapar en 

större förståelse 

• Information till nyanställda – Bra att detta finns! 

• Sjukhusledningens ansvar att erbjuda utbildning och att det finns möjlighet för medarbetarna 

att förnya sin kunskap, jämför med HLR, brandutbildning 

• Tillbud- och avvikelsehantering (alla medarbetare ska ha kunskapen) 

• Målet ska vara ett proaktivt patientsäkerhetsarbete 

• Alla enhetschefer ska säkerställa att det finns minst ett patientsäkerhetsombud på varje 

enhet. Verksamhetschefens ansvar att återkommande säkerställa att 

patientsäkerhetsombud finns (ex. i ett årshjul) 

• Förstärka patientsäkerhetsombudens roll, tydliggöra rollen (arbetsbeskrivning). Frigöra tid. 

Fortlöpande utbildning. Patientsäkerhetsombudet ska vara en länk mellan 

patientsäkerhetsfunktionen och enheten. 

• Ledningen har dialogmöten med verksamhetschefer 2 ggr/år. Direkt återkoppling från 

verksamhetschefen till medarbetarna. Planerade dialogmöten specifikt inriktade på 

patientsäkerhet. 

• Fikaronder med 4-5 representanter från sjukhusledningen – förslag att minska antalet 

representanter och istället öka antalet besök. 

• Möte med enhetschefer, verksamhetschefer, patientsäkerhetsombud och sjukhusledning 

med återkoppling av statistik (patientsäkerhetsberättelse, patientsäkerhetsplan). 

Livestreaming och inspelning som går att titta på även efter mötet, t.ex. på APT. 

Sjukhusledningen kommer att återrapportera vilka föreslagna åtgärder som blivit omhändertagna 

och genomförda vid nästa års utvecklingsdagar. 

Uppföljning och måluppfyllelse 
Mätning av patientsäkerhetskultur via enkät till medarbetare har tidigare genomförts 2011, 2013 och 

2015.  

Mål:  

• Benägenheten att rapportera händelser index > 50 

• Överlämningar och överföringar av patienter och information index > 50 

• Högsta ledningens stöd i patientsäkerhetsarbetet index > 35 

Målen är inte uppfyllda vid 2017 års mätning (se Tabell 4). 
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Tabell 4 Resultat patientsäkerhetskulturmätning SkaS 2011, 2013, 2015 och 2017 

Skaraborgs sjukhus Patientsäkerhetskulturmätning 2011, 2013, 

2015, 2017 2017 2015 2013 2011 

  Dimension Resultat, index 

P1 Benägenhet att rapportera händelser   33 34 38 

P2 Sammantagen säkerhetsmedvetenhet 51 52 45 57 

P3 Självskattad patientsäkerhetsnivå   46 37 50 

P5 Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet 61 60 56 59 

P6 Lärandeorganisation 53 47 47 52 

P7 Samarbete inom vårdenheten   77 75 80 

P8 Öppenhet i kommunikationen 62 58 55 71 

P9 Återföring och kommunikation kring avvikelser 58 50 49 65 

P10 En icke straff- och skuldbeläggande kultur 54 58 52 55 

P11 Arbetsbelastning och personaltäthet   41 37 47 

P12 Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete 24 25 19 32 

P13 Samarbete mellan vårdenheterna   48 43 47 

P14 Överlämningar och överföringar av patienter och information 40 44 43 45 

P16 Information och stöd till patient vid negativ händelse 52 60 58 53 

P17 Information och stöd till personal vid negativ händelse   54 54 54 

 

Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården (3.1)  

Inriktning 
Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner(mäts vid nationella 

punktprevalensmätningar vår och höst) ska ligga < 6 %. 

Smittspridning i vården ska förhindras, målet är 100 % följsamhet till riktlinjer för basala 

hygienrutiner och klädregler. 

Organisation och ansvarsfördelning 
Ansvaret för att minska vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning ligger hos 

verksamhetscheferna. Till stöd finns en sjukhusgemensam vårdhygienenhet och en 

sjukhusgemensam Strama-grupp. 

Genomförande, processmått och indikatorer 
Skaraborgs sjukhus har de senaste åren förbättrat sitt eget resultat avseende följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler med god förbättringstakt. Två punktprevalensmätningar genomfördes 

under 2017. Följsamheten i alla steg bland SkaS medarbetare låg vid mätningarna på 71 %. Detta är 

något lägre än resultatet på regional och nationell nivå. 

Åtgärder som vidtagits 
Vårdhygien SkaS och Strama SkaS har under 2017 tillsammans påbörjat ett organiserat arbete kring 

Infektionsverktyget. Föreläsningar har hållits för alla berörda ledningsgrupper om Infektionsverktyget 

och vikten av kontaktläkare för att enheterna själva ska kunna följa upp vårdrelaterade infektioner 

och vidta åtgärder för att minska förekomsten. Alla enheter har 2017 utsett kontaktläkare efter 

beslut i sjukhusledningen. I början av 2018 kommer kontaktläkarna få utbildning i hur data från 

Infektionsverktyget tas ut och hur valideringar registrering/indata går till. Strama och Vårdhygien har 

tillsammans pågående föreläsningar för alla läkargrupper om Strama, vårdrelaterade infektioner, 
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utbildning med mentometer (hur man ska kategorisera infektion vid insättning av antibiotika för att 

kunna uppnå 80 % träffsäkerhet). Vårdhygien och Strama kommer sedan kunna stödja 

verksamheterna vid uttag/analys och förbättringsarbete för att arbeta med att minska antalet 

vårdrelaterade infektioner. Regelbundna träffar med verksamhet/kontaktläkare/chefläkare kommer 

att ske för att följa upp arbetet, samt utdrag ur Infektionsverktyget kommer för Vårdhygiens del ske 

på aggregerad sjukhusnivå.  

Ett förbättringsprojekt för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner är genomfört. 

Förbättringsarbete för att minska postoperativa sårinfektioner pågår. 

Uppföljning och måluppfyllelse 

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler  

Följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler ligger sammantaget inom SkaS på 71 %, vilket är 

strax under medel för VGR (72 %) och Sverige (72 %).  

Handspritbeställning 

 

Figur 7 Handspritbeställning antal liter per år SkaS 2005-2017 

Förbrukning personalkläder 

 

Figur 8 Förbrukning av personalkläder per månad på SkaS 
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Vårdrelaterade infektioner 

Höstens punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner visade att av 496 registrerade 

inneliggande patienter inom somatisk vård hade 6,9 % en VRI. Den dominerade diagnosen var 

pneumoni. Andel VRI per område: 

• Kirurgi 12,3 % 

• Medicin 3,6 % 

• Barn 1,7 %  

• Psykiatri 0 %  

Vid motsvarande mätning under våren hade 9,1 % av inneliggande patienter en VRI och under hösten 

2016 låg VRI på 8,7 %. Således kan en minskning av vårdrelaterade infektioner ses i denna mätning.  

 

Figur 9 Resultat punktprevalensmätningar VRI 2008-2017 SkaS i relation till VGR och riket 

 

SkaS förekomst av VRI mätt ur infektionsverktyget ligger på drygt 5 % i medeltal för de 3 första 

kvartalen, där måltalet är under 6 % för regionen som helhet: 

 

Figur 10 Incidens vårdrelaterade infektioner VGR 2016-2017 
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Sammanställning av antalet och omfattningen av utbrott med smittspridning av resistenta bakterier 

Antalet nya fall av MRSA var lägre 2017 än 2016 (50 fall).                                                                                                             

Tabell 5 Smittspridning av resistenta bakterier på SkaS 2017. *Tre indexpatienter från annat sjukhus 

         MRSA            VRE 

 

ESBL ESBL carba 

Antal nya fall på SkaS 33 2 125 3 
Omfattning av utbrott med smittspridning 0 0 0 0 
Antalet indexfall som medfört smittspårning utan 
sekundärfall 

10 5* 2 1 

 

Sammanställning av antalet och omfattningen av utbrott vinterkräksjuka, clostridium difficile och 

influensa 

Antal positiva provsvar gällande Calici på SkaS var 70 stycken, vilket är färre än föregående år (2016 87 

stycken). Övriga månader inga kända utbrott. Omfattning av utbrott:      

Tabell 6 Antal utbrott på SkaS 2017 

Månad Antal utbrott Antal patienter            Antal personal 

 

Februari 1 1 1 
Augusti 1 12 3 

December 1 5 5 

 

Antal fall av Clostridium difficile på SkaS sammanställs av Unilabs, inte klart ännu. Inga kända fall av 

utbrott. 

Antal fall av Influensa A var 319 stycken och Influensa B var 36 stycken. Ett känt utbrott med 6 

eventuellt 7 stycken patienter och ett flertal personal. Antalet fall av influensa A var således dubbelt 

så högt jämfört med föregående år. 

Andra agens som medfört resurskrävande åtgärder för vårdgivaren 

• Mässling (bl.a. information, inventering av immunitet, vaccination) 

• Salmonella Kentucky 

• Tuberkulos tre stycken större smittspårningar 

 

Antibiotikaresistens (3.2)  

Inriktning 
Den ökande antibiotikaresistensen måste tas på allvar och är enligt WHO ett av vår tids största hot 
mot människors hälsa. Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) arbetar för en rationell 
användning av antibiotika och mot en ökad antibiotikaresistens. All användning av antibiotika driver 
resistensutvecklingen, men framförallt användningen av bredspektrumantibiotika som cefalosporiner, 
kinoloner och karbapenemer. 
 

Organisation och ansvarsfördelning 
SkaS Strama-grupp har till uppgift att analysera såväl antibiotikaförskrivningsmönster som 

resistensutveckling på sjukhuset.  

Verksamhetschef ansvarar för att arbeta utifrån de punkter som beskrivs i ”Stramas 10-

punktsprogram” för att minska antibiotikaresistens, ha kunskap om resistensläget, den egna 
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förskrivningen av antibiotika och följsamhet till aktuella behandlingsriktlinjer. Denne ska också utse 

kontakt-/verktygsläkare (motsvarande) till Sjukhusstrama och Infektionsverktyget inom varje 

verksamhet. 

Genomförande, processmått och indikatorer 
Analyserna baseras på information från Infektionsverktyget. Uppföljning av såväl vårdrelaterade som 

samhällsförvärvade infektioner görs. Mål, mått och indikatorer: 

• Den totala användningen av antibiotika på rekvisition mätt som DDD per vårddygn och år 
inom sjukhusvård (exkl. psykiatri) ska minska. 

• Andel patienter inom sjukhusvård (öppen och sluten) med misstänkt samhällsförvärvad 
pneumoni som initialt behandlas med penicilliner ska vara >55 %. 

• Andelen patienter inom sjukhusvård (öppen och sluten) med misstänkt afebril 
urinvägsinfektion som initialt behandlas med kinoloner ska vara <10 %. 

 

Åtgärder som vidtagits 
För att förbättra användningen av antibiotika på SkaS och därigenom minska utvecklingen av 
antibiotikaresistens och optimera behandlingen för den enskilde patienten har lokala Strama (Strama 
SkaS) och Infektionskliniken under året arbetat med att uppmärksamma problemet och skapa 
lättillgänglig och uppdaterad information om antibiotikabehandling och antibiotikaresistens. 
 

• En ny intern webbsida, ”Antibiotika Strama SkaS”, har skapats. 
• Det övergripande styrdokumentet om antibiotikabehandling har uppdaterats och 

cefalosporiner rekommenderas inte längre vid sepsis/svår bakteriell infektion med oklart 
fokus. 

• För att underlätta förskrivningen av Nebcina®, för att på så vis minska förskrivningen av 
cefalosporiner, har en lathund för Nebcina® tagits fram som kommer att lanseras under 2018. 

• Lathunden för empirisk antibiotikabehandling på SkaS, ”Riktlinjer för empirisk 
antibiotikabehandling vid akuta infektioner”, har reviderats och distribueras nu med 
målsättning att nå alla läkare på SkaS. 

• I Melior finns numera en direktlänk till Strama VGRs behandlingsriktlinjer för antibiotika. 
• Ett nytt styrdokument för antibiotikabehandling vid nedsatt njurfunktion är under utveckling 

och kommer lanseras under 2018. 
• Antibiotikaronder har initierats på̊ verksamhetsområde M2, SkaS Lidköping, och genomförs 

två gånger per vecka av infektionsläkare. Vetenskaplig uppföljning kommer att ske. 
• Strama SkaS har även uppdaterat lokala styrdokument som kommer att användas av Strama 

VGR 2018. 
 
Under årets sista månader har fokus legat på att tillsammans med Vårdhygien informera SkaS 
ledningsgrupper angående det verkställighetsbeslut som togs av sjukhusdirektör i juni -17 med syfte 
att förbättra antibiotikaanvändningen på SkaS. Beslutet fastslog att det på SkaS skulle inrättas ett 
Sjukhus-Strama med en lokal Strama-läkare på 50 %, en Sjukhus-Stramagrupp samt kontaktläkare på 
alla vårdenheter där antibiotika ordineras. Dessutom beslutades att samtliga läkare på alla nivåer som 
regelmässigt eller sporadiskt ordinerar antibiotika i Meliors läkemedelsmodul ska genomgå en 
gemensam webbutbildning i VRI. Hittills har sex verksamhetsområden informerats (M1, M3, K2-K6) 
och det planeras för ytterligare två (M2, K6). I samband med besöken har aktuell data från 
Infektionsverktyget angående antibiotikaanvändning för respektive verksamhet presenterats med 
förslag på förbättringsområden. Efter att ledningsgrupperna informerats har arbetet med att 
informera och utbilda de olika klinikernas läkargrupper initierats och planeras fortgå under våren 
2018. 
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Uppstarten med kontaktläkare påbörjades och kommer att fortsätta under 2018 med till att börja 
med information om ansvar och förslag på förbättringsarbeten samt utbildning i Infektionsverktyget. 
Kontaktläkaren kommer att i samråd med Strama SkaS och Vårdhygien och med hjälp av 
Infektionsverktyget ansvara för att hämta ut, analysera och återkoppla verksamhetsspecifika 
rapporter till klinikens medarbetare. Syftet är att på detta sätt optimera den egna verksamhetens 
användning av antibiotika och minska antalet vårdrelaterade infektioner. För att underlätta arbetet 
har en ny intern webbsida ”Infektionsverktyget” skapats som kommer att lanseras under 2018. 
 
Under 2018 kommer Strama SkaS öka sina utbildningsinsatser med regelbundna föreläsningar om 
antibiotikaresistens och rationell antibiotikaanvändning för i första hand AT- och ST-läkare. En 
årsrapport över antibiotikaanvändningen på SkaS och aktuellt resistensläge kommer att tas fram med 
syfte att öka medvetenheten och uppmärksamma problemet. Årsrapporten kommer fokusera på de 
mål avseende antibiotikaresistens som finns i Patientsäkerhetsplanen för 2018 och åtgärder som 
krävs för att uppnå dessa. 
 

Uppföljning och måluppfyllelse  
Vad gäller målen i VGRs Patientsäkerhetsplan för 2017 har SkaS presterat enligt följande: 

• Rekvisitionen av antibiotika mätt som DDD/vårddygn har ökat, men är samtidigt lägst i VGR. 
Det faktum att antalet vårddygn minskar, påverkar resultatet. 

• Valet av antibiotika ur ett resistensdrivande perspektiv har förbättrats och SkaS använder mer 
penicilliner och mindre cefalosporiner än tidigare. 

• Andelen samhällsförvärvade pneumonier som initialt behandlas med penicillin har ökat till 
knappt 40 %. 

• Andelen afebrila urinvägsinfektioner som initialt behandlas med ciprofloxacin är fortfarande 
hög, kring 20 %. 

 

Trycksår (3.3)  

Inriktning 
Att förebygga och minska antalet patienter med trycksår är ett av sjukhusets fokusområden när det 

gäller patientsäkerhet. 

Organisation och ansvarsfördelning 
Verksamheterna har till sitt stöd en uppdragsledare patientsäkerhet (sjuksköterska från 

hudmottagningen) som arbetar sjukhusövergripande med trycksårsfrågor på 25 % av heltid. På alla 

enheter finns dessutom patientsäkerhetsombud och i vissa fall också trycksårsombud som ska 

bevaka och stötta patientsäkerhetsfrågor med koppling till trycksår. 

Genomförande, processmått och indikatorer 
I SkaS lokala rutin ingår att vi bör riskbedöma alla patienter för trycksår vid inskrivning (inom ett dygn 

efter inskrivning) men ska riskbedöma alla patienter > 65 år. Riskbedömningen dokumenteras i 

sjuksköterskans inskrivningsanteckning. Om man känner sig osäker vid riskbedömning så används 

modifierad Norton-skala. Vid identifierad risk ska åtgärder sättas in och följas upp, samt 

dokumenteras. Nya riskbedömningar ska ske vid behov under vårdtiden. 

Åtgärder som vidtagits 
Utbildningsinsatser inför punktprevalensmätningen och genomförande av densamma. Utställningar i 

samband med trycksårsdagen och SkaS utvecklingsdagar. Dessutom punktinsatser av 

uppdragsledaren på flera enheter som önskat stöd i sitt trycksårsarbete, många frågor kring 

trycksårsförebyggande madrasser. Två utbildningstillfällen för 

trycksårsombud/patientsäkerhetsombud har genomförts ett på SkaS Skövde och ett på SkaS 
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Lidköping. Torsdag den 16 november 2017 fanns patientsäkerhetsombudet för Trycksår på SkaS nere 

i stora entrén på SkaS Skövde under några timmar och uppmärksammade kampanjen ”Stop Pressure 

Ulcers”. 

Uppföljning och måluppfyllelse 
Förekomst av trycksår kategori 2-4 (årlig punktprevalensmätning inom vuxen somatisk slutenvård), 

mål < 5 % 

Totalt av alla inneliggande patienter vid mätningen hade 11,7 % trycksår. Resultatet var bättre än 

2016. 

Tabell 7 Resultat SkaS 2011-2017 punktprevalensmätning av trycksårsförekomst 

 

Strålsäkerhet (3.4)  
Strålsäkerhetsrapporten för SkaS för 2017 publiceras i mars 2018 

Överbeläggningar (3.5)  

Inriktning 
Överbeläggningar ska undvikas. 

Organisation och ansvarsfördelning som är specifika för området 
Ett styrdokument för vårdplatskoordinering är framtaget på SkaS. Vid vårdplatsbrist används 

utlokalisering av patienter, överbeläggningar samt att SkaS öppnar ytterligare bemannade 

vårdplatser. Bemanning av de extra vårdplatserna sker främst genom att ordinarie medarbetare 

arbetar utöver sin ordinarie arbetstid, dvs. övertid.  

Genomförande, processmått och indikatorer 
Under 2017 har SkaS haft svårigheter att rekrytera framförallt sjuksköterskor vilket resulterat i ett 

reducerat antal vårdplatser jämfört med 2016. Denna vårdplatsreduktion har lett till en totalt högre 

beläggning av vårdplatser och även till ett ökat antal utlokaliseringar och överbeläggningar och 

många dagar med behov att öppna extra vårdplatser. 

Åtgärder som vidtagits 
Ett flertal riktade åtgärder för att öka antalet sjuksköterskor på SkaS. 
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Uppföljning av måluppfyllelse 
I statistiken för såväl överbeläggningar och utlokaliseringar kan döljas registreringsvårigheter men 

dessa är de samma 2016 och 2017. 

Från 2016 till 2017 ökade antalet utlokaliserade patienter från 3216 till 5012 stycken. 

 

Figur 11 Antal utlokaliserade patienter SkaS 2016-2017 

Medelvärdet för antalet överbeläggningar per månad har ökat under året och störst ökning har skett 

under hösten 2017. 

 

Figur 12 medeltal på antal överbeläggningar per månad 2016-2017 SkaS 

Fallskador (3.6)  

Inriktning 
Inriktningen är att minska antalet skador på patienter som orsakas av fallolyckor. 

Organisation och ansvarsfördelning 
Verksamheterna har till sitt stöd en uppdragsledare patientsäkerhet som arbetar 

sjukhusövergripande med fallfrågor på 25 % av heltid. På alla enheter finns dessutom 

patientsäkerhetsombud och i vissa fall också fallombud som ska bevaka och stötta 

patientsäkerhetsfrågor med koppling till fallrisk. 
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Genomförande, processmått och indikatorer 
I den lokala riktlinje som finns på SkaS framhävs vikten av fallriskbedömning för alla patienter 65 eller 

äldre, planerade och genomförda åtgärder samt uppföljning. Dessa processteg ska också tydligt 

dokumenteras i patientens journal. Uppföljning via Melior till Cognos sker och redovisas på SkaS 

hemsida. 

Åtgärder som vidtagits 
Ett flertal aktiviteter genomfördes under Socialstyrelsens kampanjvecka ”Balansera mera” v.40. 

Uppföljning och måluppfyllelse 
När det gäller uppföljning så följer sjukhusledningen varje månad ”Antal patienter som vid 

utvärderingen vid utskrivningen dokumenterats i Melior med termen halk/fall och värdet ”Ja, fall 

under vårdtiden med förlängd vårdtid”. Här ser vi att vi förbättrat vårt resultat. Målet 2017 är < 10 

fallolyckor med förlängd vårdtid per månad. Vi har under de senaste sju månaderna nått målet. Dock 

tar inte mätetalet höjd för antalet vårdtillfällen per månad, vilket kommer att sättas i relation till 

fallolyckorna kommande år. 

 

Figur 13 Antal patienter som fått förlängd vårdtid efter fallolycka på SkaS 2016-2017 

 

Undernäring (3.7)  

Inriktning 
Inriktningen är att patienter som vårdas på SkaS ska inte utsättas för undernäring under vårdtiden. 

Socialstyrelsens föreskrifter; SOSFS:2014:10, är styrande för utvecklingsarbetet kring undernäring.   

Organisation och ansvarsfördelning 
Verksamheterna har till sitt stöd en uppdragsledare patientsäkerhet (dietist) som arbetar 

sjukhusövergripande med undernäringsfrågor på 25 % av heltid. På alla enheter finns dessutom 

patientsäkerhetsombud och i vissa fall också nutritionsombud som ska bevaka och stötta 

patientsäkerhetsfrågor med koppling till undernäring.  

Genomförande, processmått och indikatorer 
I den lokala riktlinje som finns på SkaS framhävs vikten av riskbedömning för undernäring på alla 

patienter 18 år eller äldre, planerade och genomförda åtgärder samt uppföljning. Dessa processteg 

ska också tydligt dokumenteras i patientens journal.  
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Åtgärder som vidtagits 

• Anordnat två utbildningsdagar för ”Nätverk nutrition”. Inom nätverket pågår ett 

förbättringsarbete med mål att få fungerande rutiner för mat- och vätskelistan på 

avdelningarna. 

• Gjort en omvärldsanalys om hur man arbetar med patientsäkerhet undernäring på andra 

sjukhus i regionen. Främst varit i kontakt med kollegor på SÄS och NÄL. Även haft fysiska 

träffar för att delge varandra erfarenheter, tankar och idéer 

• Utbildningsinsatser inom fokusområdet:  

o Kompetensutveckling för undersköterskor vid 4 tillfällen. I samarbete med 

dietistkollega uppdaterat och reviderat allt utbildningsmaterial som ingår 

o Vårdpersonal på två avdelningar (kirurgen, hematologen) vid 3 tillfällen 

• Stöd och ”Coachande möte” med: 

o ortopedavdelningen gällande förbättring av dagliga arbetsrutiner kring 

riskbedömningar och åtgärder 

o dietistkollega för slutenvården psykiatrin gällande att ta fram ett anpassat 

screeningsverktyg 

• Genomfört ett patientsäkerhetsarbete med logopeder och dietister gällande konsistenser på 

mat, dryck och kosttillägg enligt en internationell standard, IDDSI (International Dysphagia 

Diet Standardisation Initiative). 

• Kontinuerligt under året uppdaterat SkaS hemsida/nutrition = vårdens verktygslåda inom 

nutrition/undernäring 

Uppföljning och måluppfyllelse 
Målet var att under 2017 planera och genomföra beslutade mätningar. Vi nådde inte detta mål, men 

påbörjade arbetet genom att ”brainstorma” kring möjliga mätvärden. 

Utvärderingarna från genomförda utbildningsdagar för Nätverk nutrition SkaS talar för en 

patientnytta genom att de nutritionsansvariga uppger att de tar med sig kunskap och praktiska tips 

”hem” till sin avdelning. Nutrition kommer upp på avdelningens agenda. 

Läkemedelsrelaterade skador (3.8) 

Inriktning 
Arbetet för en säkrare läkemedelsanvändning är en viktig del i sjukhusets patientsäkerhetsarbete. Att 
minska de läkemedelsrelaterade problemen samt att minska läkemedelsfelen i vårdens övergångar 
är i fokus.  
 

Organisation och ansvarsfördelning 
Ett sjukhusövergripande läkemedelsråd har under hösten 2017 bildats som paraplyorganisation för 

att hantera alla läkemedelsfrågor och bidra till en patientsäker och kostnadseffektiv 

läkemedelsanvändning. Nätverken för läkemedelsansvariga läkare respektive sjuksköterskor är 

viktiga grupperingar i den interna kommunikationen. 

Genomförande, processmått och indikatorer 
För 2017 har SkaS haft som mål att andelen patienter som får skriftlig utskrivningsinformation, 

inklusive läkemedelsinformation, skulle överstiga 50 %. 

Vid den markörbaserade journalgranskningen av 30 slumpvis utvalda journaler varje månad mäts 

bland annat andelen läkemedelsrelaterade skador. 
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Åtgärder som vidtagits 

• Start av införande av slutenvårdsdos. 

• Förberedande arbete inför implementering av ePed för ordination och iordningsställande av 

läkemedel inom barn- och ungdomssjukvården. 

• Projekt med farmaceut på vårdavdelning. 

Uppföljning och måluppfyllelse 
Målet om skriftlig utskrivningsinformation nåddes, 61 % av patienterna fick sådan. 

 

Figur 14 Läkemedelsrelaterade skador/vårdskador SkaS 2013-2017 via MJG 

 

Patientsäkerhetsforskning (3.9)  

Inriktning 
Skaraborgs sjukhus ser positivt på forskning relaterat till patientsäkerhetsområdet. 

Organisation och ansvarsfördelning 
Respektive medarbetare ansöker om forskningsbidrag via regionala eller lokala medel. 

Åtgärder som vidtagits 
Under hösten påbörjades ett deltagande i regionalt forskningsprojekt kring utvärdering av patienters 

upplevelse av information kopplat till patientsäkerhet i samband med slutenvård. Patienterna 

erhåller informationsbladet ”Din säkerhet på sjukhus”. Flera slutenvårdsavdelningar deltar. 

Patientsäkerhetsutbildning (3.10)  
Under 2017 har utbildning i patientsäkerhet intensifierats. Patientsäkerhet ingår nu i introduktionen 

av alla nya medarbetare och i introduktionen av nya chefer. 

Patientsäkerhetsfunktionen träffar verksamhetscheferna för genomgång av aktuella frågor och 

nyheter inom området patientsäkerhet. Nya verksamhetschefer utbildas som en del i deras 

introduktion. 
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Övergripande mål och strategier för 2018 

SkaS-gemensamma strategier för patientsäkerhet:  

Vi har en stark och gemensam patientsäkerhetskultur  
Att uppnå en förbättrad patientsäkerhetskultur innebär att klimatet för patientsäkerhetsarbete ska 

vara gott. Ett gott säkerhetsklimat uppnår vi genom att aktivt stimulera till öppna dialoger kring 

patientens säkerhet i alla sammanhang och genom att vi tillämpar de verktyg och metoder som finns 

kopplade till patientsäkerhetsarbete. Upplevd patientsäkerhetskultur har en stark koppling till 

upplevd arbetsmiljö och till upplevd patientnöjdhet, för att skapa en god och säker vård bör dessa 

delar analyseras gemensamt. Ledningens engagemang i dessa frågor är en framgångsfaktor. 

Patientdelaktigheten ska vara hög i patientsäkerhetsarbetet  
Vi ser patienten som en naturlig partner i vården och eftersträvar en personcentrerad vård. Patienter 

och närståendes möjlighet att dela med sig av sina upplevelser från kontakt med hälso- och 

sjukvården, skall uppmuntras i olika sammanhang. En hög patientdelaktighet innebär att vi arbetar 

för att öka patienternas kunskap om eventuella risker och hur patienten själv kan bidra för att stärka 

skyddsnäten i den egna vårdprocessen. Det innebär också att vi aktivt tillvaratar patientupplevda 

avvikelser och uppmuntrar patienter/närstående att delta i förbättringsarbete, i pågående 

patientprocessarbeten samt vid risk- och händelseanalyser. 

Vi har ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att samordna och lära av varandra  
Vi arbetar för en öppen, tydlig och rak kommunikation såväl mellan olika yrkesgrupper som mellan 

personal och patient. För att kunna uppnå en god och säker vård, är allas delaktighet av största 

värde. Ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte innebär att vi har en öppenhet och sprider kunskap om 

patientsäkerhet till 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. Dialoger kring 

patientsäkerhetsarbetet skall ske på alla nivåer inom SkaS: sjukhusövergripande, på 

verksamhetsnivå, på enhetsnivå och individnivå. Dialoger med övriga aktörer utanför SkaS är också 

viktiga. 

För mål och mått se Bilaga 1 Patientsäkerhetsplan och Bilaga 2 tillhörande handlingsplan. 

Patientsäkerhetsberättelser och -planer publiceras på SkaS intranät ”Patientsäkerhetswebben” 

http://fokus.skar.vgregion.se/sv/Skaraborgs-

Sjukhus/Stodfunktioner/Patientsakerhet/Patientsakerhetswebben/Uppfoljning-

/Patientsakerhetsberattelse/ 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-24 
Diarienummer SKAS 2018-00067 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Susanne Gustavsson 
E-post: 
susanne.m.gustavsson@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2018 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer patientsäkerhetsplan för 2018. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetsplanen (inklusive handlingsplan) för SkaS 2018 baseras på Västra 
Götalandsregionens patientsäkerhetsplan 2018 med tillhörande riktlinjer för 
patientsäkerhet 2018. 

Genomförande av beslut 
Respektive verksamhetschef ansvarar för att upprätta patientsäkerhetsplaner för 
sina verksamhetsområden som harmoniserar med den SkaS-gemensamma planen. 
Patientsäkerhetsfunktionen samt Kvalitets- och utvecklingsenheten bidrar med 
stöd i genomförandet av patientsäkerhetsarbetet. 

Beredning 
Ledningsgrupp 2018-01-16 
MBL-information 2018-01-17 
Inhämtning av synpunkter från verksamhetsråd 2018-01-19 
Sjukhusstyrelsen 2018-02-01 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Susanne Gustavsson 
Chefsjuksköterska

Bilaga 
 Patientsäkerhetsplan Skaraborgs sjukhus 2018 med tillhörande 

handlingsplan. 



§ 3 Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2018 - SKAS 2018-00067-1 Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2018 : Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2018

Datum 2018-01-24 
Diarienummer SKAS 2018-00067 

2 (2) 

Besluten skickas till 
 Susanne Gustavsson, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktionen, 

Skaraborgs Sjukhus susanne.m.gustavsson@vgregion.se för 
genomförande 
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VI HAR EN STARK OCH GEMENSAM PATIENTSÄKERHETSKULTUR

Att uppnå en förbättrad patientsäkerhetskultur innebär att klimatet för patientsäkerhetsarbete ska vara gott. Ett gott säkerhetsklimat uppnår vi 
genom att aktivt stimulera till öppna dialoger kring patientens säkerhet i alla sammanhang och genom att vi tillämpar de verktyg och metoder 
som finns kopplade till patientsäkerhetsarbete. Upplevd patientsäkerhetskultur har en stark koppling till upplevd arbetsmiljö och till upplevd 
patientnöjdhet, för att skapa en god och säker vård bör dessa delar analyseras gemensamt. Ledningens engagemang i dessa frågor är en 
framgångsfaktor.

PATIENTDELAKTIGHETEN SKA VARA  HÖG I PATIENTSÄKERHETSARBETET

Vi ser patienten som en naturlig partner i vården och eftersträvar en personcentrerad vård. Patienter och närståendes möjlighet att dela med s
ig av sina upplevelser från kontakt med hälso- och sjukvården, skall uppmuntras i olika sammanhang. En hög patientdelaktighet innebär att vi 
arbetar för att öka patienternas kunskap om eventuella risker och hur patienten själv kan bidra för att stärka skyddsnäten i den egna vårdproc
essen. Det innebär också att vi aktivt tillvaratar patientupplevda avvikelser och uppmuntrar patienter/närstående att delta i förbättringsarbete, i 
pågående patientprocessarbeten samt vid risk- och händelseanalyser.

PATIENTSÄKERHETSPLAN 2018

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ska under 2018 arbeta för en hållbar utveckling av 
säkra patientprocesser och för en nollvision gällande vårdskador

SKAS-GEMENSAMMA FOKUSOMRÅDEN

- Vårdrelaterade infektioner
- Antibiotikaresistens
- Trycksår
- Strålsäkerhet
- Fallskador
- Undernäring
- Läkemedelsrelaterade problem
- Kommunikation

VI HAR ETT KONTINUERLIGT ERFARENHETSUTBYTE FÖR ATT SAMORDNA OCH LÄRA AV VARANDRA

Vi arbetar för en öppen, tydlig och rak kommunikation såväl mellan olika yrkesgrupper som mellan personal och patient. För att kunna uppnå 
en god och säker vård, är allas delaktighet av största värde. Ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte innebär att vi har en öppenhet och sprider kuns
kap om patientsäkerhet till varandra. Att sprida god utveckling och att inspireras av andras arbete är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet. Pa
tientsäkerhetsarbete bör förstärka det som är positivt och som bidrar till hög säkerhet, avvikelser ska ses som möjligheter till förbättring. Dialo
ger kring patientsäkerhetsarbetet skall ske på alla nivåer inom SkaS: sjukhusövergripande, på verksamhetsnivå, på enhetsnivå och individniv
å. Dialoger med övriga aktörer utanför SkaS är också viktiga.

REGIONGEMENSAMT MÅL

En hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet

SKAS-GEMENSAMMA STRATEGIER FÖR PATIENTSÄKERHET
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SKAS-GEMENSAMMA MÅL OCH MÄTETAL VÄRDE 2017* MÅLVÄRDE 2018 MÅLVÄRDE 2019

Läkemedelsrelaterade problem

Andel personer 75 år och äldre som förskrivs olämpliga läkemedel ska minska mot föregående 

år

Minska Minska

**Andel patienter som fått utskrivningsinformation 61 % (dec) > 80 % > 80 %

Vårdrelaterade infektioner

**Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner(nationella 
punktprevalensmätningar vår och höst)

6 % (höst) < 5,5 % < 5 %

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (punktprevalensmätning 1 gång per år) 71 % (höst) > 80 % 100 %

Antibiotikaresistens

Totala användningen av antibiotika på rekvisition (Daglig Dygns Dos/vårddygn och år) 0,57 (2017) < 90 % av 2016 års värde < 80 % av 2016 års 

värde

Andel resistensdrivande och bredspektrumantibiotika av antibiotika totalt Minska Minska

Antal verksamheter som infört antibiotikarond Starta Öka

Andel antibiotikabehandlingar som nyinsatts på grund av vårdrelaterad infektion (via 

Infektionsverktyget)

< 3 % < 2 %

Fallskador

Rapporterade fallhändelser i MedControl PRO (MCP) 790 (2017) < 500 <400

**Antal fallolyckor med förlängd vårdtid per månad (ur Melior/Cognos). Medel 9,8/mån 

(nov)

< 5 < 5

Trycksår

Förekomst av trycksår kategori 2-4 (årlig punktprevalensmätning inom vuxen somatisk 

slutenvård)

5,6 % < 5 % < 4 %

Andelen uppkomna trycksår kategori 1-4 på SkaS av andelen dokumenterade trycksår (regional 

kvalitetsindikator mäts via Melior)

36 % (medel 2017) < 20 % < 15 %

Vårdskador

Antal dödsfall i samband med vårdskador (MCP) Medel 0,5/månad Minska

Andel vårdtillfällen med skada (MJG) Ca 20 % 10 % 5 %

Patientsäkerhetskultur

Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete

(medarbetarupplevelse, PKM) 24 (2017) Index >35

Överlämningar och överföringar av patienter och information (medarbetarupplevelse, PKM) 40 (2017) Index>50

Vårdplatser

**Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för patienter 18 år och äldre 13,2 % (Sep) < 12 %

Antalet vistelsedagar per månad där patienter varit utlokaliserade 571 (Dec) < 150 < 50      

**Beläggningsgrad vårdplatser kl.06.00 91 % (Nov) < 90 % < 90 %

** Mått i SkaS verksamhetsplan

PATIENTSÄKERHETSPLAN 
2018 Skaraborgs Sjukhus



§ 3 Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2018 - SKAS 2018-00067-1 Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2018 : Patientsäkerhetshandlingsplan 2018 SkaS_Final

 

 

 
SkaS 2018 - 00067  

Patientsäkerhetshandlingsplan SkaS 2018  

 

 
”Ännu bättre vård” 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Skaraborgs Sjukhus arbetar systematiskt med patientsäkerhet. Vi ger en vård 
med hög kvalitet och hög patientsäkerhet i aktiv samverkan 
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Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ska under 2018 arbeta för en hållbar utveckling av säkra 
patentprocesser och för en nollvision gällande vårdskador. Målet är att bidra till en hälso- och 
sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet.  
 
 
Strategier 
 
Vi har en stark och gemensam patientsäkerhetskultur 
Att uppnå en förbättrad patientsäkerhetskultur innebär att klimatet för patientsäkerhetsarbete 
ska vara gott. Ett gott säkerhetsklimat uppnår vi genom att aktivt stimulera till öppna dialoger 
kring patientens säkerhet i alla sammanhang och genom att vi tillämpar de verktyg och 
metoder som finns kopplade till patientsäkerhetsarbete. Upplevd patientsäkerhetskultur har en 
stark koppling till upplevd arbetsmiljö och till upplevd patientnöjdhet, för att skapa en god och 
säker vård bör dessa delar analyseras gemensamt. Ledningens engagemang i dessa frågor är en 
framgångsfaktor. 
  
Patientdelaktigheten ska vara hög i patientsäkerhetsarbetet  
Vi ser patienten som en naturlig partner i vården och eftersträvar en personcentrerad vård. 
Patienter och närståendes möjlighet att dela med sig av sina upplevelser från kontakt med 
hälso- och sjukvården, skall uppmuntras i olika sammanhang. En hög patientdelaktighet 
innebär att vi arbetar för att öka patienternas kunskap om eventuella risker och hur patienten 
själv kan bidra för att stärka skyddsnäten i den egna vårdprocessen. Det innebär också att vi 
aktivt tillvaratar patientupplevda avvikelser och uppmuntrar patienter/närstående att delta i 
förbättringsarbete, i pågående patientprocessarbeten samt vid risk- och händelseanalyser. 
 
Vi har ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att samordna och lära av varandra 
Vi arbetar för en öppen, tydlig och rak kommunikation såväl mellan olika yrkesgrupper som 
mellan personal och patient. För att kunna uppnå en god och säker vård, är allas delaktighet 
av största värde. Ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte innebär att vi har en öppenhet och sprider 
kunskap om patientsäkerhet till 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. Dialoger kring patientsäkerhetsarbetet skall ske på alla nivåer inom SkaS: 
sjukhusövergripande, på verksamhetsnivå, på enhetsnivå och individnivå. Dialoger med 
övriga aktörer utanför SkaS är också viktiga.  
 

Aktiviteter 2018 
Handlingsplanen beskrivs utifrån aktiviteter främst kopplade till respektive fokusområde: 
 

1. Vårdrelaterade infektioner 
2. Antibiotikaresistens 
3. Trycksår 
4. Strålsäkerhet 
5. Fallskador 

6. Undernäring 
7. Läkemedelsrelaterade problem 
8. Kommunikation  
9. Övriga viktiga aktiviteter 
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1. Vårdrelaterade infektioner (VRI) 

Ansvarig: Verksamhetschef  
• Förhindra smittspridning genom att höja följsamheten till basala hygienrutiner. 
• Minska andelen postoperativa sårinfektioner genom systematiskt förbättringsarbete. 
• Minska andelen vårdrelaterade urinvägsinfektioner genom systematiskt 

förbättringsarbete. 
• Använda resultat från Infektionsverktyget som underlag i förbättringsarbete. 

 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen/Vårdhygien/Strama-grupp  

• Stödja uppföljning av VRI via ”Infektionsverktyget”.  
• Ansvara för genomförande av punktprevalensmätningar vårdrelaterade infektioner 

(VRI), vår och höst. 
• Ansvara för genomförande av punktprevalensmätning följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler (BHK) under vår och höst. 
• Bidra till utbildning av alla som ordinerar antibiotika i Melior i vad som är en 

vårdrelaterad respektive samhällsförvärvad infektion och utvärdera förbättringen. 
 

2. Antibiotikaresistens 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Arbeta utifrån de punkter som beskrivs i ”Stramas 10-punktsprogram” för att minska 
antibiotikaresistens, ha kunskap om resistensläget, den egna förskrivningen av 
antibiotika och följsamhet till aktuella behandlingsriktlinjer. 

• Medverka till införande av antibiotikaronder i verksamheter med hög 
antibiotikaanvändning. 

 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen/Strama-grupp 

• Stödjer Sjukhusstramagruppen som ska föra ut kunskap om nya behandlingsriktlinjer 
och analysera följsamheten till dessa i samarbete med verksamhetens kontaktläkare.  

• Stödja genomförande av antibiotikaronder i verksamheterna. 
 

3. Trycksår 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Skapa följsamhet till lokal rutin för att förebygga trycksår. 
• Säkerställa att sådana händelser där trycksår oavsett kategori uppkommit eller 

förvärrats under sjukhusvård rapporteras och handläggs i 
avvikelsehanteringssystemet. 

• Bidra till genomförande av punktprevalensmätning trycksår på våren. 
• Arbeta för att öka patienternas kunskap om risker och hur patienten själv kan bidra för 

att minimera risken för trycksår.  
 

Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  
• Erbjuda stöd i form av ökad kunskap om trycksårsförebyggande åtgärder. 
• Ansvara för stöd vid genomförande av punktprevalensmätning trycksår på våren. 
• Bidra till regiongemensam dokumentation av trycksår för att kunna följa upp regional 

kvalitetsindikator för trycksår. 
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4. Strålsäkerhet 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Bidra till att patienter inte utsätts för strålning i onödan. 
 

Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen/Strålskyddsansvarig  

• Sammanställa en strålsäkerhetsrapport som lämnas till koncernkontoret senast 1 mars. 
 

5. Fallskador  
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Skapa följsamhet till lokal rutin för fallprevention - riskbedömning och åtgärd. 
• Minska antalet vårdskador till följd av fallolyckor genom systematiskt 

förbättringsarbete och användning av framtaget material för ”fallriskrond”. 
 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  

• Erbjuda stöd i form av ökad kunskap om fallförebyggande åtgärder 
 

6. Undernäring 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Skapa följsamhet till rutiner för bedömning av risk för undernäring, upprättande av 
individuella nutritionsplaner och uppföljning av nutritionsbehandlingen.  

• Säkerställa att sådana händelser där undernäring uppkommit eller förvärrats under 
sjukhusvård och som inte uppenbart har orsakats direkt av patientens grundsjukdom 
rapporteras och handläggs i avvikelsehanteringssystemet. 
 

Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  
• Erbjuda stöd i form av ökad kunskap om åtgärder för att förebygga och behandla 

undernäring. 
• Uppdragsledaren stödjer ett förbättringsprojekt på urologavdelningen med arbetsnamn 

”Mindre undernäring på sjukhuset” inom ramen för utbildningen Kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling. 

• Uppdragsledaren ska med hjälp av förbättringsprojektet och samarbetet med kollegor 
inom VGR ta fram förslag på mått och mål samt planera och genomföra mätningar 
 

7. Läkemedelsrelaterade problem 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Följa upp och säkra att alla patienter erbjuds läkemedelsavstämning. 
• Följa upp och säkra att samtliga patienter vid utskrivning erhåller skriftlig 

utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse samt aktuell läkemedelslista. 
• Medverkar vid införande av slutenvårdsdos. 

• Medverkar i utveckling av farmaceutiska tjänster i vården. 
 

Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen/Läkemedelsfunktionen 

• Stödja och följa upp utvecklingsarbete för utskrivningsinformation och aktuell 
läkemedelslista. 

• Stödja implementering av ePed som stöd vid ordination och iordningställande av 
läkemedel till barn inom sluten vård.  
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• Fortsatt stödja implementeringen av slutenvårdsdos och farmaceutiska tjänster i 
vården. 

 

8. Kommunikation  
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Öka utbudet av antalet e-tjänster via 1177 och uppmuntra patienterna att använda 
dessa. 

• Bidra till säkra utskrivningar – ”rätt från oss”, för att minska oplanerade 
återinläggningar inom 30 dagar och minska antalet avvikelser från kommunerna i 
Skaraborg. 

 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  

• Erbjuda stöd i form av ökad kunskap om verktyg för säker informationsöverföring. 
• Stödja en säker informationsöverföring till patient och/eller annan vårdgivare efter 

vård på sjukhus 
 
 

9. Övriga viktiga aktiviteter 
 
Patientsäkerhetskultur 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Aktivt verka för en god patientsäkerhetskultur.  
• Ge medarbetare utrymme till reflektion i det dagliga arbetet. 

 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen/sjukhusledning  

• Aktivt stödja SkaS chefer med fokus på aktiviteter/åtgärder för en förbättrad 
patientsäkerhet genom dialogbaserad uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. 

• Ta fram förslag på handlingsplan baserat på patientsäkerhets-/arbetsmiljömätningen. 
• Bidra till att SkaS linjechefer har den kompetens som de behöver avseende 

patientsäkerhet. 
• Ta tillvara de förslag som medarbetare presenterade i samband med tävlingen SkaS 

Express på utvecklingsdagarna – åtgärder för att öka medarbetarnas upplevelse av 
högsta ledningens engagemang i patientsäkerhetsfrågor. 

 

Synpunkter och klagomål 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Arbeta strukturerat med omhändertagande av synpunkter och klagomål från patienter 
och närstående 

• Uppmuntra patienter och närstående att medverka i patientsäkerhetsarbetet. 
 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  

• Tillse att det finns struktur och process för att systematiskt ta om hand och analysera 
inkommande synpunkter och klagomål från patienter och närstående. 

 

Proaktivt säkerhetsarbete 
Ansvarig: Verksamhetschef  
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• Riskanalys av patientsäkerhet ska ingå i processkartläggning i varje patientprocess. 

• Riskhantering bör ske i realtid såväl som förebyggande både för den enskilda 
patienten som för grupper av patienter. T.ex. genom att börja använda NEWS 
(NationalEarlyWarningScale) för att upptäcka patienter som försämras under vårdtid. 

• Tillse att det finns en struktur för uppföljning av beslutade förbättringsåtgärder i risk- 
och händelseanalyser samt följa upp resultatet av vidtagna åtgärder efter risk- och 
händelseanalyser. 

• Tillse att alla medarbetare årligen går hjärt-lungräddningsutbildning. 
• Bidra till att verktyget NEWS används för att fånga upp patienter som försämras under 

vårdtid. 
 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  

• Bidra till att göra systematiska sammanställningar och analyser av avvikelser som rör 
patientsäkerhet samt återföra dem och använda dem som underlag för 
verksamhetsförbättring på alla nivåer inom organisationen. 

• Utveckla systemmodeller för arbetet med patientsäkerhet i realtid i samverkan med 
intresserade verksamheter.  

• Fortsätta utveckla ledningssystem för systematiskt patientsäkerhetsarbete i samarbete 
med kvalitets- och utvecklingsfunktionerna. 

• Stödja arbetet med att kartlägga patientflöden på SkaS. 
 

Medicintekniska produkter 
Ansvarig: Verksamhetschef  

• Anmäla fel på medicintekniska produkter eller tillverkningsfel till Läkemedelsverket 
och tillverkaren 
 

Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  

• Anmäla händelser till Inspektionen för vård och omsorg IVO avseende felaktig 
användning eller handhavande när en patient har skadats eller riskerat att skadas. 
 

Diagnostiska misslyckanden 
Ansvarig: Patientsäkerhetsfunktionen  

• Påbörja utveckling av stöd för lärande kring diagnostiska misslyckanden. 
 

 
 
 
Patientsäkerhetsfunktionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Januari 2018 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-15 
Diarienummer SKAS 2017-00565 
 
 

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

 

Till Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2018:1 mellan 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Skaraborgs Sjukhus om produktion utöver 
fastställda taknivåer (brutet tak) 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner för sin del, 
tilläggsöverenskommelse 2018:1 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
om ersättning för vård över takvolymer, så kallat brutet tak.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt 
flerårsplan 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.  

Vid sitt sammanträde 21 november 2017 beslutade regionfullmäktige om en 
kompletteringsbudget för 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020 (dnr RS 2017- 04990  
§ 181). Kompletteringsbudgeten innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel 
från hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka 
förvaltningarna i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget. För 
Skaraborgs Sjukhus del innebär tilläggsöverenskommelsen 2018:2 ytterligare 42 205 
tkr i ersättning.  

Beredning 
Information enligt MBL § 19 har genomförts den 19 december 2017. 
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 3 januari 2018. 

Skaraborgs Sjukhus  

Jörgen Thorn   Eva Sundström 
Sjukhusdirektör   Stf Sjukhusdirektör 
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Bilaga 
 Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om ersättning om 
produktion utöver fastställda taknivåer (brutet tak)  

Beslutet skickas till 
 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom 

 hsn.ostra@vgregion.se  
 Leena Ekberg, ansvarig tjänsteman, för kännedom 

 leena.ekberg@vgregion.se  
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Tilläggsöverenskommelse 2018:1 
mellan 
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  styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

om produktion utöver fastställda taknivåer (brutet tak) 
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Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus 
 
 
Tilläggsöverenskommelse för år 2018  
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat beslut om 
att teckna en tilläggsöverenskommelse 2018:1 om produktion utöver fastställda taknivåer, så 
kallat brutet tak.  
 
 
Bakgrund  
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) har i sin budget 2018 avsatt 250 mnkr till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna för att stimulera sjukhusen till att öka sin produktivitet. Syftet är att 
nyttja Västra Götalandsregionens (VGR) samlade produktionskapacitet för att möjliggöra 
ökad tillgänglighet.  
 
Regelverket 2018 för ersättning enligt brutet och öppet tak följer samma principer som 
under 2017. Sjukhusen kan få ersättning utöver volymer i 2018 års VÖK. Alingsås 
Lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus har ett 
öppet tak. Ersättning utöver tak utgår med den rörliga delen i den nu gällande 
ersättningsmodellen (t.ex. somatisk vård 50 procent). 
 
Fördelningen grundar sig på ett indikativt belopp per sjukhus enligt nedan:  
 
Sjukhus med brutet tak 
NU      53 mnkr 
SkaS      48 mnkr 
SU      75 mnkr 
SÄS      30 mnkr 
 
Sjukhus med öppet tak     44 mnkr 
Alingsås lasarett   
Angereds Närsjukhus 
Frölunda specialistsjukhus 
Kungälvs sjukhus   
 
Eftersom samtliga sjukhus ställt sig beredda att kunna uppnå tilläggsvolymer motsvarande 
ovanstående belopp, tecknas härigenom följande tilläggsöverenskommelse mellan östra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.  
 
Uppföljning 
Uppföljning av ersättning av brutet och öppet tak (vårdvolymer) görs i samband med 
delårsbokslut och koncernprognos 2018. Uppföljningen kan medföra att omfördelning av 
ersättning mellan sjukhusen kan ske.  
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Tilläggsöverenskommelse 2018:1 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus 
 
 
Totalt ersättningsutrymme 2018 
 
Ersättningsutrymme 2018 tkr    
Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse                                                      3 753 769 
TÖK 1: Brutet tak 2018:1 Rörlig utöver totalt ersättningstak (maximalt) 

                                                            48 000 
Totalt ersättningstak                                                    3 801 769                           

I ovanstående belopp ingår inte ersättning för sjukhusets andel av planerade 
tillgänglighetsvolymer. 
         
     
 

Underskrifter 
 
Denna tilläggsöverenskommelse har tecknats mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. 
 
 
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN  
 
  2018-                          2018-  

  
  
Gunilla Druve Jansson  
Ordförande 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ulla-Britt Hagström 
Ordförande  
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

  
 
 
 

 

Leena Ekberg  
Ansvarig tjänsteman  
Koncernkontoret 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
Skaraborgs Sjukhus 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-15 
Diarienummer SKAS 2017-00565 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Tilläggsvårdöverenskommelse (TÖK) 2018:2 
mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Skaraborgs Sjukhus om kompletteringsbudget  
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner för sin del, tilläggsöverens-
kommelse 2018:2 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden om komplette-
ringsbudget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt flerårs-
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 reg-
ionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget under hösten 2017.  

Vid sitt sammanträde 21 november 2017 beslutade regionfullmäktige om en komplet-
teringsbudget för 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020 (dnr RS 2017- 04990 § 181). 
Kompletteringsbudgeten innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel från 
hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka förvaltningarna 
i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget. För Skaraborgs Sjukhus del 
innebär tilläggsöverenskommelsen 2018:2 ytterligare 42 205 tkr i ersättning.  
 

Beredning 
Information enligt MBL § 19 har genomförts den 19 december 2017. 
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 3 januari 2018. 

Skaraborgs Sjukhus  

Jörgen Thorn   Eva Sundström 
Sjukhusdirektör   Stf Sjukhusdirektör 
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Bilaga 
 Tilläggsöverenskommelse 2018:2 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämn-

den och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om kompletteringsbudget.  

Beslutet skickas till 
 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom 

 hsn.ostra@vgregion.se  
 Leena Ekberg, ansvarig tjänsteman, för kännedom 

leena.ekberg@vgregion.se  
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Tilläggsöverenskommelse 2018:2 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus  

 

Tilläggsöverenskommelse för år 2018 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat 
beslut att teckna en tilläggsöverenskommelse om kompletteringsbudget 2018. 
 

Bakgrund 
Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt flerårsplan 
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.  

 
Vid sitt sammanträde 21 november 2017 beslutade regionfullmäktige om en 
kompletteringsbudget för 2018 samt flerårsplan 2019 och 2020 (dnr RS 2017- 04990 § 
181). Kompletteringsbudgeten innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel 
från hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka 
förvaltningarna i enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget.  
 

Ersättningsutrymme  
Det maximalt möjliga tilläggsbeloppet för Skaraborgs Sjukhus enligt denna 
tilläggsöverenskommelse är 42 205 tkr för 2018.  
För Skaraborgs Sjukhus innebär beslutet följande förändring av ersättningsutrymmet: 
 
Ersättningsutrymme 2018    tkr 
Ersättningstak vårdöverenskommelse 2018 3 753 769 
Produktion utöver fastställd takvolym, ”brutet tak” 
TÖK 2018:1 

48 000 

Kompletteringsbudget budget TÖK 2018:2 42 205  
Totalt ersättningstak 3 843 974 

 
I ovanstående belopp ingår inte ersättning för sjukhusets andel av planerade 
tillgänglighetsvolymer. 
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Tilläggsöverenskommelse 2018:2 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus  
 
Underskrifter 
Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. 
 
 
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN  
 
  2018-                                         2018-  
 

 
 

 

Gunilla Jansson Druve 
Ordförande 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

 
 
 

 

  
  
Leena Ekberg 
Ansvarig tjänsteman 
Koncernkontoret 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
Skaraborgs Sjukhus 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-19 
Diarienummer SKAS 2017-00565 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2018:3 mellan 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om ersättning 
för vårdepisoder inom obesitas-, rygg- samt 
höft- och knäproteskirurgi  
Förslag till beslut 

1. Skaraborgs Sjukhus godkänner för sin del, tilläggsöverenskommelse 
2018:3 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden om ersättning för 
vårdepisoder inom obesitas-, rygg-samt höft och knäproteskirurgi. 
Regionstyrelsen noterar informationen om ”Delårsrapport mars 2014”. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige har beslutat om införande av vårdepisodersättning inom 
områdena obesitas-, rygg- samt höft- och knäproteskirurgi (dnr RS 2017–04890).  
 
Vårdepisodersättning är ett led i att utveckla ett ersättningssystem för 
kvalitetsdriven vård. Principen för ersättning är ett tillägg till bilaga 2 c Principer 

för ersättning i beslutad vårdöverenskommelse mellan östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2018. Basvolymer och 
tillgänglighetssatsningar påverkas inte.  
 

Beredning 
Information enligt MBL § 19 har genomförts den 19 december 2017. 
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 3 januari 2018. 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Eva Sundström 
Stf sjukhusdirektör
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Bilaga 
 Tilläggsöverenskommelse 2018:3 mellan östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om ersättning för 
vårdepisoder inom obesitas-, rygg-, samt höft- och knäproteskirurgi. 

Besluten skickas till 
 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom, 

hsn.ostra@vgregion.se  
 Leena Ekberg, ansvarig tjänsteman, för kännedom, 

leena.ekberg@vgregion.se 
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Tilläggsöverenskommelse 2018:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus 
 

 
 

Tilläggsöverenskommelse för år 2018 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat beslut att 
teckna tilläggsöverenskommelse 2018:1 om en ersättning för vårdepisoder för inom obesitas-, 
rygg- samt inom höft- och knäproteskirurgi.  
 

Bakgrund 
Regionfullmäktige har beslutat om införande av vårdepisodersättning inom områdena 
obesitas-, rygg- samt höft- och knäproteskirurgi (dnr RS 2017–04890). Med anledning av 
detta beslut har hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna för Alingsås lasarett, 
Kungälvs Sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus 
och Södra Älvsborgs Sjukhus fått i uppdrag att teckna tilläggsöverenskommelser om 
ersättning för vårdepisoder 2018. 
 

Förändring 
Vårdepisodersättning är ett led i att utveckla ett ersättningssystem för kvalitetsdriven vård. 
Den nu aktuella förändringen rör planerad obesitas-, rygg- samt inom höft- och 
knäproteskirurgi. Principen för ersättning är ett tillägg till bilaga 2 c Principer för ersättning i 
beslutad vårdöverenskommelse för 2018. 
 
Principen för vårdepisodersättning 
Skaraborgs Sjukhus får ersättning för en paketlösning som inkluderar alla delar i en definierad 
vårdepisod. Vårdepisoden innefattar såväl rutinmässiga vårdkontakter som hantering av 
eventuella komplikationer. Eventuell ytterfallsersättning tillfaller vårdgivaren. Ersättningen 
justeras i efterhand utifrån patientens individuella förutsättningar och utifrån utfall i 
kvalitetsregister. 
 
Vårdepisodersättningen utgår från gällande ersättningsprinciper i Västra Götalandsregionen.  
År 2018 baseras ersättningen på nuvarande DRG-pris vid respektive sjukhus. När DRG-
priserna i ett senare skede harmoniseras mellan sjukhusen är utgångspunkten att detta gäller 
även för vårdepisodersättningen. Basvolymer och tillgänglighetssatsningar påverkas inte. 
 

Uppföljning 
Uppföljning av effekterna vid införande av vårdepisodersättning inom nämnda vårdområden 
kommer att genomföras av enhet regional vårdanalys, enhet specialistvård och avdelning 
ekonomi på Koncernkontoret. Uppföljningen ska ske på ett enhetligt sätt för berörda sjukhus 
och belysa effekter på ekonomi, kvalitet- och hälsoutfall. 
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Totalt ersättningsutrymme 2018 
 
Ersättningsutrymme 2018 tkr    
Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse 3 753 769 
TÖK 2018:1 Brutet tak  Rörlig utöver totalt ersättningstak (maximalt) 

                                                         48 000 
TÖK 2018:2 Kompletteringsbudget                                                            42 205 
TÖK 2018:3: Vårdepisodersättning  Ingen påverkan på totalt ersättningsutrymme      
Totalt ersättningstak                                                      3 843 974 

 
 
 

Underskrifter 
Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. 
 
 
Västra Götaland 
 
2018-XX-XX    2018-XX-XX 

  
  
Gunilla Druve Jansson 
Ordförande 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 
Styrelsen för XX sjukhus 

  
  
Leena Ekberg  
Ansvarig tjänsteman HSNX 
Koncernkontoret 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
Skaraborgs Sjukhus 
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Webbplats: 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-15 
Diarienummer SkaS 2017-00565 
 
 

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

 
 
 
Till Skaraborgs Sjukhus styrelse 
 
 

Tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2018:4 mellan östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skara-
borgs Sjukhus om bedömningsbilar inom prehospital 
vård 

 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner för sin del, tilläggsöverens-

kommelse 2018:4 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden om ersättning 
om inrättande av två bedömningsbilar inom prehospital vård med kompe-
tens att svara för en första bedömning av patientens vårdbehov. 

  

Sammanfattning av ärendet 
Under senare år har den prehospitala vården inom Skaraborgs Sjukhus haft en utveckling 
mot att fler och fler uppdrag med akutambulans, riktar sig till patienter vars vårdbehov inte 
nödvändigtvis kräver akutambulansernas insatser. Uppdragen är tidskrävande och påverkar 
därmed tillgängligheten för patienter med faktiska akuta vårdbehov. De prehospitala resur-
serna kommer således inte till mesta möjliga nytta för befolkningen.  
 
För att kunna möta upp behovet och på samma gång upprätthålla en god tillgänglighet för 
de mest akuta livshotande uppdragen, föreslås inrättande av två bedömningsbilar med till-
hörande kompetens som svarar för en första bedömning av patientens vårdbehov. Syftet är 
att stödja och hjälpa till rätt vårdnivå, främst under jourtid. 

 
Finansiering 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar 5 mnkr utöver vårdöverenskommelse 2018 till 
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för inrättande av två bedömningsbilar med tillhörande 
kompetens inom den prehospitala vården vid Skaraborgs Sjukhus.  
 

Beredning 
Information enligt MBL § 19 har genomförts den 19 december 2017. 
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 3 januari 2018. 
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Datum 2018-01-15 
Diarienummer SKAS 2017-00565 
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Skaraborgs Sjukhus  

Jörgen Thorn   Eva Sundström 
Sjukhusdirektör   Stf Sjukhusdirektör 
 

Bilaga 
 Tilläggsöverenskommelse 2018:4 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämn-

den och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om bedömningsbilar inom den 
prehospitala vården.  
. 

Besluten skickas till 
 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom 

 hsn.ostra@vgregion.se  
 Leena Ekberg, ansvarig tjänsteman, för kännedom 

leena.ekberg@vgregion.se  
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Tilläggsöverenskommelse 2018:4 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus  

 

Tilläggsöverenskommelse för år 2018 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat 
beslut att teckna en tilläggsöverenskommelse om inrättande av två bedömningsbilar 
med kompetens att svara för en första bedömning av patientens vårdbehov.  
 

Bakgrund 
Under senare år har den prehospitala vården inom Skaraborgs Sjukhus haft en utveckling mot 
att fler och fler uppdrag med akutambulans riktar sig till patienter vars vårdbehov inte 
nödvändigtvis kräver akutambulansernas insats. Uppdragen är tidskrävande och påverkar 
därmed tillgängligheten för patienter med faktiska akuta vårdbehov. Den prehospitala vårdens 
resurser används således inte till mesta möjliga nytta till befolkningen.   
 
Uppdrag 
För att kunna möta upp behovet och på samma gång upprätthålla en god tillgänglighet för de 
mest akuta livshotande uppdragen, föreslås inrättande av två bedömningsbilar med kompetens 
som svarar för en första bedömning av patientens vårdbehov. Syftet är att stödja och hjälpa till 
rätt vårdnivå, främst under jourtid. Målgruppen är patienter med somatiska och/eller 
psykiatriska vårdbehov. För att kunna hjälpa patienter med psykisk ohälsa kommer den 
prehospitala vården också att bemanna en specifik psykiatrisk kompetens jourtid. Dagtid finns 
psykiatrins mobila team tillgängliga. Denna enhet kommer att finnas tillgänglig över hela 
Skaraborg Sjukhus upptagningsområde. Arbetet kommer att ske i projektform under 2018 och 
i samverkan med primärvård och kommunernas hälso- och sjukvård.  
 
Uppföljning 
Projektet ska följas upp enligt följande:  

• Antal patienter, kön och ålder som har bedömts av kompetensen i 
bedömningsbilarna samt särredovisa antal patienter med somatiska och/eller 
psykiatriska vårdbehov av total andel dirigeringar av bedömningsbilarna.  

• Antal uppdrag prio 2 och 3 för bedömningsbilarna i jämförelse med 2017 för 
akutambulanserna.  

• Uppnådda resultat och upparbetade kostnader i delårsredovisningen augusti 
2018 och årsredovisningen 2018. 
 

Ersättningsutrymme  
För Skaraborgs Sjukhus innebär beslutet följande förändring av ersättningsutrymmet:  
Ersättningsutrymme 2018    tkr 
Ersättningstak vårdöverenskommelse 2018 3 753 769 
TÖK 2018:1 Produktion utöver fastställd takvolym, 
”brutet tak”  

48 000 

TÖK 2018:2 Kompletteringsbudget budget  42 205  
TÖK 2018:3 Vårdepisodersättning  Påverkar inte det totala 

ersättningsutrymmet 
TÖK 2018:4 Bedömningsbilar  5 000 
Totalt ersättningstak 3 848 974 
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Underskrifter 
Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. 
 
 
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN  
 
  2018-                                  2018-  
 

 
 

 

Gunilla Jansson Druve 
Ordförande 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ulla-Britt Hagström 
Ordförande 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

 
 
 

 

  
  
Leena Ekberg 
Ansvarig tjänsteman 
Koncernkontoret 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
Skaraborgs Sjukhus 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-19 
Diarienummer SKAS 2018-00064 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Plan för intern kontroll 2018 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer plan för intern kontroll 2018 
enligt bilaga 1. 

2. Styrelsen noterar de höga riskvärderingarna avseende tillgänglighet och 
vårdgaranti och kommer att bevaka dessa särskilt under 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut av regionfullmäktige ska styrelser och nämnder varje år fastställa 
plan för den interna kontrollen. 
 
Förslaget till interkontrollplan bygger på en riskbedömning som i sin tur gjorts 
utifrån från regionfullmäktiges budget och vårdöverenskommelsen för 2018 med 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
Arbetstagarorganisationerna har bjudits in för att delta i arbetet, en företrädare 
från Vision har deltagit. 
 
Uppföljning och rapportering sker vid ordinarie rapportering av delårsrapporter 
och årsredovisning. 

Beredning 
 Information och inbjudan till arbetstagarorganisationerna att delta i arbetet 

med riskbedömningen på MBL den 23 okt 2017. 
 Representanter från sjukhusledning och Vision har deltagit. 
 Förslaget till plan för intern kontroll har behandlats på sjukhusledningen. 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Eva Sundström 
Tf administrativ chef
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Bilaga 
1. Plan för intern kontroll 2018 
2. Riskbedömning 

Besluten skickas till 
 Regionstyrelsen för kännedom, regionstyrelsen@vgregion.se  
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 Intern kontroll 
 
 

Plan för intern kontroll 
 

Nämnd/styrelse: Skaraborgs Sjukhus 

Gäller år: 2018 

Dnr: SKAS 2018-00064 
 
Fastställd av NNN 2015-x-x § Y 
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Plan för intern kontroll för Skaraborgs Sjukhus 
Planen följer de riktlinjer för intern kontroll enligt kommunallagen som regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen fastställt. 
Riskanalyser genomförs som underlag till planen. 
 

Kontrollområde Kontrollmoment Funktion som 
ansvarar för att 
utföra kontrollen 

Hur gör vi? Chef/ansvarig  
som kontrollen 
rapporteras till 

Tillgänglighet inom BUP Följa upp att åtgärder i detaljbudget genomförs Biträdande 
sjukhusdirektör 

Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Genomföra den 
regionala psykiatriplanen 

Följa upp att åtgärder i detaljbudget genomförs Biträdande 
sjukhusdirektör 

Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Vårdgaranti Följa upp att åtgärder i detaljbudget och respektive 
verksamhetsområdes verksamhetsplan genomförs 

Biträdande 
sjukhusdirektör 

Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Digitalisering – att 
tillräckliga IT-resurser 
tillförs 

Följa upp att åtgärder i detaljbudget genomförs Ställföreträdande 
sjukhusdirektör 

Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Vårdskador och 
vårdrelaterade 
infektioner 

Följa upp att åtgärder i detaljbudget och respektive 
verksamhetsområdes verksamhetsplan genomförs 

Chefläkare Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Överbeläggningar Följa upp att åtgärder i detaljbudget och respektive 
verksamhetsområdes verksamhetsplan genomförs 

Biträdande 
sjukhusdirektör 

Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Utveckling av modeller 
för lönekarriär och 
kompetensutveckling 

Följa upp att åtgärder i detaljbudget och respektive 
verksamhetsområdes verksamhetsplan genomförs 

HR-chef Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Satsa på ledarskap Följa upp att åtgärder i detaljbudget och respektive 
verksamhetsområdes verksamhetsplan genomförs 

HR-chef Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Arbetsmiljö Följa upp att åtgärder i detaljbudget och respektive 
verksamhetsområdes verksamhetsplan genomförs 

HR-chef Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 

Ekonomi i balans Följa upp att åtgärder genomförs i enlighet med 
styrelsens beslut 2017-12-14 för ekonomi och 
verksamhet i balans. 

Ekonomichef Rapportering i delårsrapport och 
årsredovisning 

Sjukhusdirektör 
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     SKAS 2017 - 00565 

Fö rslag riskbedö mning fö r va rdö verenskömmelse 2018 öch detaljbudget 2018 

Mål och fokusområde efter RF:s budget och SkaS Mål och inriktningsdokument, Vårdöverenskommelse 2018 
Prioriterade mål 2018-
2020 

Fokusområde Riskbeskrivning Allvarlig
hetsgrad  
(1-4) 

Sanno-
likhet (1-4) 

Summa 

Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen 
Klimatutsläppen från 

fossilbränsle i Västra Götaland 

samt verksamhetens direkta 

miljöpåverkan ska minska 

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

Att verksamheten inte prioriterar 
miljöarbetet  

 
2 

 
2 

 
4 

Skillnader i livsvillkor och 

hälsa ska minska (ingår i VÖK 

2018) 

Hållbar hälsa 
 

Att verksamheten inte implementerar och 
har följsamhet till riktlinjer. 

 
2 

 
3 

 
6 

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. (ingår i VÖK 2018) 
Den psykiska ohälsan ska 

minska och omhändertagande 

av personer med psykisk 

sjukdom ska förbättras. 

Förbättra tillgängligheten inom Barn- och 
ungdomspsykiatrin 

Att tillgängligheten inte förbättras 
beroende bl a på kompetensbrist både för 

öppen och slutenvård 

4 4 16 

Genomföra den regionala psykiatriplanen Att planen inte kan genomföras Att det är 

så omfattande Att prioritering inte är 

gjord, allt ska genomföras på en gång, 

kompetensbrist 

 
4 

 
3 

 
12 

Stärka första linjens förmåga att möta 
psykisk ohälsa  

Att parterna inom vårdsystemet inte 
arbetar med att stärka förstalinjen i sitt 
arbete med psykisk ohälsa. Att resurser 

inte kan sättas in i tillräcklig omfattning 

 
3 

 
2 

 
6 

Patientens ställning inom 

hälso- och sjukvården ska 

stärkas 

Uppfylla vårdgarantin Att vårdgarantin inte uppfylls. inom alla 

områden, kompetens saknas, ökad volym 

remisser. 

 
4 

 
4 

 
16 

Förstärka primärvården och den nära vården Att parterna inom vårdsystemet inte 
prioriterar detta arbete. Att resurser inte 

kan sättas in i tillräcklig omfattning. 

 
2 

 
1 

 
2 

Förbättra akutvårdkedjan Att det påbörjade förbättringsarbetet inte 
ger effekt.  
 

 
3 

 
2 
 

 
6 
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Prioriterade mål 2018-
2020 

Fokusområde Riskbeskrivning Allvarlig
hetsgrad  
(1-4) 

Sanno-
likhet (1-4) 

Summa 

Utveckla digitala vårdformer och tjänster Att IT-resurser inte tillförs i tillräcklig 
omfattning 

 
3 
 

 
4 

 
12 

Den medicinska kvaliteten ska 

öka och den organisatoriska 

effektiviteten förbättras. 

 

Minska antalet vårdskador och antalet 
vårdrelaterade infektioner 

Att vårdskador och vårdrelaterade 
infektioner ökar 
 

 
4 
 

 
3 
 

 
12 

Minska antalet överbeläggningar Att antalet överbeläggningar ökar 
 

 
4 

 
3 
 

 
12 

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

Att målet inte uppnås   
2 

 
2 

 
4 

Den specialiserade vården ska koncentreras Att regionala beslut inte fattas i tillräcklig 
omfattning 
 

 
3 

 
2 

 
6 

Västra Götaland ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens 
Möjligheterna till karriär- 

och kompetensutveckling ska 

förbättras 

Fortsätta utveckla modellerna för lönekarriär 
och kompetensutveckling 

Utveckling fördröjs. 
Risk för att personella och ekonomiska 

resurser inte räcker. 

 
4 

 
2 

 
8 

Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och 
arbetsrotation 

Arbetsuppgifterna och utvecklingsarbetet 
kan inte prioriteras. 
Tidsbrist gör att. 

 
3 

 
2 

6 

Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsgivarvarumärket utvecklas inte. 
Bemanning och ekonomiskt krav gör att 

intentionerna att utveckla begränsas 

 

 
3 

 
2 

 
6 

Satsa på ledarskap Ledarskapet prioriteras inte. 
Förutsättningarna för utvecklande 

ledarskap brister. 

 
4 

 
3 

 
12 

Arbetsmiljön ska förbättras och 

sjukfrånvaron ska minska 

 

Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra 
goda exempel och utveckla det 
hälsofrämjande arbetet 

Arbetsmiljöarbetet prioriteras inte. 
Tidsbrist gör att arbetsmiljöarbetet inte 

kan prioriteras fullt ut. Att avtal och 

överenskommelser inte följs. 

4 2 8 

Utveckla och erbjuda moderna 
anställningsformer samt pröva 

    
Utveckling och erbjudande av nya 3 2 6 
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Prioriterade mål 2018-
2020 

Fokusområde Riskbeskrivning Allvarlig
hetsgrad  
(1-4) 

Sanno-
likhet (1-4) 

Summa 

arbetstidsmodeller anställningsformer genomförs inte. 
Saknas bemanning 

Ekonomi och verksamhet i balans 
Verksamhet och ekonomi i 

balans 
     
Ekonomi i balans Ekonomin är inte i balans. 

Kostnadsutvecklingen inom olika 

kostnadsslag täcks inte av tilldelad 

ekonomisk resurs. Uppdragen i VÖK är 

inte fullt ut finansierade 

 
3 

 
4 

 
12 

Produktivitetsutveckling Att produktiviteten inte ökar 
Osäkerhet i mätmetoderna, 

produktions- och kapacitetsarbetet 

kommer inte igång 

 
2 

 
2 

 
4 

      
 
 
Underskrifter 
Skrivs under av ansvarig chef och skyddsombud/fackliga representanter 
 

     

Britt-Marie Hellström Huvudskyddsombud  Eva Sundström Stf Sjukhusdirektör  Jane Johansson Bitr Sjukhusdirektör 

Carina Broman tf Utvecklingschef
 

 Åsa Ranbro Jansson Ekonomichef  Petter Hjalmarsson Utvecklingsledare 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-02 
Diarienummer SKAS 2018-00148 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Jane Johansson 
E-post: jane.g.johansson@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus2,5 

Ansökan om medel för arbetet med vårdens 
omställning 2018 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar att hos hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen ansöka om totalt 29 800 tkr för arbetet med vårdens 
omställning 2018 i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige har i maj 2017 antagit en gemensam strategi för att ställa om 
vården i Västra Götalandsregionen. 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. 

 
Det totala behovet av extra medel för arbetet med vårdens omställning bedöms för 
2018 uppgå till 29 800 tkr. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Skaraborgs Sjukhus organisering för att stödja utvecklingen i linje med 
omställningsarbetet 
Regionfullmäktige har i maj 2017 antagit en gemensam strategi för att ställa om 
vården i Västra Götalandsregionen. 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 för detta tagits fram. 
 
Sjukhusdirektören ger uppdrag inom omställningsområdena till de biträdande 
sjukhusdirektörerna. De utser lämplig verksamhetschef till uppdragsansvarig. 
Verksamhetschefen tillsätter en arbetsgrupp som rapporterar arbetets framfart via 
uppdragsansvarig in till den operativa styrgruppen för omställningsarbete. Allt 
arbete bedrivs enligt principerna för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Den 
operativa styrgruppen samordnar och säkerställer genomförandet av 
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omställningsarbetet på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) och tar fram förslag till beslut 
som bereds i verksamhetsråd, sjukhusledning samt i MBL. Styrgrupp för 
omställningsarbetet är sjukhusledningen. Beslut fattas av sjukhusdirektör i de fall 
inte politiska beslut krävs. Den operativa styrgruppen har startats upp under våren 
2017 och har regelbundna möten under året för att följa och stödja de olika 
arbetsgruppernas utvecklingsarbete. Omställningsarbetet informeras och 
diskuteras på alla forum där verksamhetsföreträdare möts. I budgetarbetet inför 
2018 har detta arbete varit en väsentlig utgångspunkt. I denna skrivelse redogörs 
för de utvecklingsområden som verksamheterna ser som gynnsamma faktorer som 
härleds till omställning av vården. De områden SKAS ansöker om ekonomiskt 
stöd kopplat till omställningsarbetet ryms inte inom sjukhusets egen ram. 
Utgångspunkten är att denna puckelkostnad ska leda till effektivare och mer 
kvalitetssäkrade vårdformer på sikt.  

Beskrivning av planerade utvecklingsområden kopplat till 
omställning av vården på Skaraborgs Sjukhus  

Utveckla och stärka den Nära Vården 
Specialistvård i hemmet  
SkaS har tillsammans med kommunerna och primärvården inom Skaraborg 
gemensamt utvecklat och framgångsrikt implementerat nätverksbaserade 
vårdmodeller sedan 2008. Modellerna omfattar bl. a tvärprofessionella, mobila 
team som utgår från sjukhuset och som samordnar vården utifrån patientens 
behov. Sex mobila enheter för vård av multisjuka äldre samt för patienter med 
palliativa vårdbehov är nu i bruk över hela Skaraborg. Ett flertal interna såväl som 
externa utvärderingar har visat på mycket goda resultat ur en rad olika perspektiv. 
Vårdkonsumtion för de svårast sjuka äldre (ca 0.2 % av populationen) har t ex 
minskat med 90 procent med samma resurs. Patienternas livskvalitet har ökat 
samtidigt som symtomen blivit färre eller lindrats. Återinskrivningar 30-dagar för 
de sex vanligaste diagnoser bland patienter >65 år har kontinuerligt minskat och 
ligger lägst i regionen. Vårdmodellerna har fått spridning regionalt såväl som 
nationellt men också uppmärksammats i flera nationella utredningar. 
 
SkaS ansöker nu om omställningsbidrag för att accelerera utvecklingen till att 
omfatta fler patientgrupper med komplexa vårdbehov men också för att fördjupa 
och vidareutveckla existerande vårdmodeller. 
 
Inom de områden SkaS ansöker om omställningsbidrag för att utveckla och stärka 
den nära vården har det stark koppling till stärkt samverkan, kvalitetsstärkning 
och fokus på rätt vårdnivå. Ur patientperspektivet ska vårdövergångarna skapa 
trygghet och säkerhet ska upplevas på alla vårdnivåer genom att vi 
kompetensöverbryggar i alla led. Inom flera diagnosområden ser vi att en 
utbyggnad av specialistvårdens möjligheter att arbeta i patientens hemmiljö under 
en övergångsperiod från den slutna vården är en framgångsfaktor. Inom 
Strokevården är detta arbetssätt prövat till viss del och effekterna kan ses genom 
trygg vårdövergång för såväl patient som exempelvis kommunal 
hemtjänst/hemsjukvårdspersonal. Vi konstaterar kortare vårdtid på sjukhus men 
där specialistvårdens rehabiliteringsansvar måste följas upp och slutföras i 
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patientens hemmiljö. En utökning av detta arbetssätt vore värdefullt och skulle 
stärka den nära vården inom strokevården.  
Hemgångsteam    2 500 tkr 
 
En liknande modell behöver byggas upp för patienter med tracheostomi och 
dysfagi. För dessa patientgrupper ser vi att specialistvården behöver utöka sina 
insatser gentemot vårdgrannar med utbildningsinsatser och att följa upp dessa i 
patientens hemmiljö. Här krävs särskilda insatser för en säker och effektiv 
vårdövergång. Det kan konstateras att denna patientgrupp ofta har långa vårdtider 
på sjukhus utan att det är medicinskt motiverat. Det är kopplat till 
kompetenshöjande insatser på nästa vårdnivå, då detta är sällanpatienter i de 
enskilda kommunerna.  
Hemgångsteam, utbildning vårdgrannar  1 000 tkr 
 
Genom förstärkning av sjukhusets palliativa team ses kvalitetsvinster för 
patienten genom ökade möjligheter till hembesök. Ett antal återinläggningar på 
sjukhus kan förhindras genom förstärkning av denna mobila vårdinsats. Möjlighet 
att kunna utföra diagnostiska åtgärder i patientens hem behöver förbättras. Idag 
ses försvårande omständigheter för svårt sjuka patienter med transporter och 
sjukhusbesök för åtgärder som skulle kunna utföras i hemmet. Medicinsk 
apparatur i form av portabel ultraljudsutrustning skulle möjliggöra och ge 
kvalitetsvinster för dessa patienter och minska belastningen på vårdplatserna. 
Utveckling och förstärkning av den palliativa vården 900 tkr 
 
Inom vuxenpsykiatrin avses att utöka detta arbetssätt även för andra 
diagnosgrupper än de som är särskilt riktade inom ramen för den regionala 
psykiatrisatsningen. Inom psykiatrin benämns arbetet, mellanvård och är etablerat 
inom psykosvård, under införande inom beroendevård med hjälp av den regionala 
satsningen på psykiatri. Det finns stora vinster för att utvidga denna vårdform 
även för andra diagnosgrupper. Modellen liknar de hemgångsteam som 
eftersträvas inom den somatiska vården.  
Mobil vårdform mellan sluten och öppen psykiatrisk vård 1 500 tkr 
 
Inom barnpsykiatrin avses också att utöka arbetssättet för diagnosgrupper med 
sammansatta vård- och omsorgsbehov, särskilt barn med autism-liknande 
funktionshinder Sedan drygt två år pågår en prisbelönad s.k. 
mellanvårdsverksamhet för den aktuella patientgruppen. Syftet med vårdformen 
är att - i familjens närmiljö - koordinera vård och omsorg så barnets/familjens 
behov tillfredsställs på bästa sätt. Syftet med detta initiativ är att vidareutveckla 
vårdformen där behandlingsmöjligheterna integreras i barnets sammanhang. 
Heldygnsvård kan på detta sätt undvikas i många fall. 
Mobil vårdform mellan sluten och öppen barnpsykiatrisk vård 1 000 tkr  
 
Dagsjukvård  
Då SkaS har ett stort geografiskt upptagningsområde och strukturen medför fyra 
sjukhus ser vi goda möjligheter att ansvara för specialistvårdens uppdrag genom 
en utbyggnad av dagsjukvård. Idag har en dagsjukvård etablerats i den norra delen 
av Skaraborg, på Mariestads sjukhus och flera utvecklingsområden är planerade 
då i samverkan med primärvården. En utökning av verksamheten ligger i linje 
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med målsättning för utveckling av den nära vården och modellen kan sedan 
spridas till de övriga sjukhusen i Skaraborg. 
Förstärkning Dagsjukvård   4 200 tkr 
 
Trygg och säker hemgång 
Att optimera sjukvårdsystemet är en del av omställningen för samhället framöver. 
Det är en stor utmaning att i allt högre grad kunna erbjuda en trygg och säker vård 
i patientens hem, såväl för primär och i specialistvård. Då ny lagstiftning kring 
samordnade insatser vid utskrivning från den slutna vården träder i kraft vid 
årsskiftet är intentionerna i lagstiftningen just den – att vården ska ske på rätt nivå 
och där den sker, vara trygg och säker. På SKAS pågår förberedelser för att rigga 
verksamheterna på det förändrade arbetssätt som kommer att krävas hos oss 
själva. Arbete pågår även inom vårdsamverkan för att trygga processens delar av 
samverkan. Specialistvården ska snabbare än idag kvalitetssäkra all information 
som krävs för att nästa vårdgivare ska ha alla förutsättningar klara, för att ta över 
vården. I detta arbete har vi identifierat ett behov av att inrätta en ny funktion på 
alla vårdavdelningar för att processen och läkargruppen får det stöd som krävs för 
att sjukhusets ansvar kan uppfyllas i alla dess delar. Lyckas den slutna vården 
med denna effektiviserade vårdplaneringsprocess samtidigt som övriga vårdgivare 
tar sin del av ansvaret kommer vårdplatssituationen på sjukhuset att förändras till 
det bättre. För att arbetet ska vara framgångsrikt krävs koordinatorresurs under en 
införandeperiod.  
Trygg och säker hemgång vid utskrivning  6 000 tkr 
 
Summa, ansökan för utveckling av den nära vården 17 100 tkr 

Digitalisering 
Utveckling av digitala vårdmöten 
SkaS upptagningsområde är geografiskt stort och sjukhuset har fyra 
utbudspunkter, vilket betyder att det är viktigt att utrusta verksamheten för 
vårdmöten i andra former än fysiska möten. Skaraborg arbetar strukturerat med 
utveckling av den nära vården inom vårdsamverkans regi. Området består av 15 
kommuner och i dessa återfinns runt 35 vårdcentraler. För att sjukhuset ska kunna 
utveckla de konsultativa uppdrag som behövs framöver gentemot vårdgrannar är 
det nödvändighet att förstärka de digitala förutsättningarna för dessa uppdrag. 
Sjukhuset behöver även utöka förutsättningarna till snabbt påkallade 
samordningsmöten för patienter som behöver insatser i den nya 
utskrivningsprocessen.  
 
Det behöver skapas bättre förutsättningar för att underlätta koordinering och 
integrering av vård i alla de mobila vårdformer som beskrivits ovan. För att få 
framgång i utvecklingen av digitala vårdtjänster och därmed underlätta för 
vårdpersonalen kommer resurser behöva tillföras som stöd vid införande samt 
processutveckling. Stödet är tänkt att utformas som en utvecklingsgrupp som 
personalen kan vända sig till vid idéer om digitala tjänster men även stötta vid 
införanden.  
 
I detta arbete behöver en testmiljö skapas där personalen kan få möjlighet att 
pröva den digitala utrustningen i olika former för att se vilken typ som passar för 
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olika uppdrag. Här ska också finnas utbildningsmöjlighet och enkla manualer för 
att snabbt komma igång med arbetssättet. 
Utveckling och implementering av digitala vårdmöten  3 000 tkr 
 
Förstärkt tillgång av bakjourskompetents inom operation via digital teknik 
Operationstillfället är till sin natur en situation då komplikationer och vårdskador 
kan uppstå. Sjukvårdens ansvar är att minimera de risker som finns för att i 
slutändan kunna leverera ett så bra resultat för patienterna som möjligt. En 
huvudingrediens för ett bra resultat är att operationssalen har tillgång till så hög 
kompetens som möjligt. Ibland krävs mångfacetterade överväganden för rätt 
beslut. På marknaden finns nu välfungerande system där man krypterat kan skicka 
ljud och bild från operationssalens befintliga bildgivare till exempelvis en smart 
telefon eller en dator. Med denna utrustning skulle en opererande primärjour på 
ett högkvalitativt sätt kunna kommunicera med en bakjour som befinner sig på 
annan plats då situationer uppstår där snabb förstärkt bedömning krävs. 
Digital kommunikation vid operation   1 000 tkr   
 
Utveckla möjlighet till internetbaserad automatisk distanskontroll för 
patienter med pacemaker.  
Distanskontroller är infört sedan tidigare hos samtliga patienter med inopererade 
defibrillatorer. En förhöjd patientsäkerhet har med detta införande kunnat 
påvisas. Distansuppföljning är nu möjlig på fler patientgrupper än de med 
defibrillatorer.  Möjlighet finns nu att följa upp alla typer av devicepatienter 
oberoende av var patienten befinner sig.  Distansavläsning ger även möjlighet till 
en automatisk transport av data till journalsystem, både från distansuppföljningar 
och från pacemakeravläsningar på mottagningen. Elektronisk distansuppföljning 
ökar patientens komfort och säkerhet. Den sparar även samhällets resurser genom 
att patienten slipper ta ledigt från jobbet. Elektronisk distansuppföljning minskar 
inte personalens arbetsbörda inom specialistvården men har förutom den starkt 
ökade patientnyttan i form av säkerhet och minskat behov av mottagningsbesök, 
en minskad arbetsbörda hos vårdgrannar för ex ledsagning till sjukhus 
Internetbaserad distanskontroll   2 000 tkr 
 
Införande av screening och uppföljningsinstrumentet BCFPI (Brief Child 
and Family Phone Interviw). 
Med detta instrument kan metod erhållas för att genomföra strukturerade 
telefonintervjuer där dessa resulterar i ett underlag för hänvisning till rätt 
vårdnivå. Generellt är köerna långa till Barn och Ungdomspsykiatrin, att i 
ingången i vården ha ett instrument för att säkerställa rätt vårdnivå, medför att 
verksamheten kan skapa utökat utrymme för behandling. 
Införande av screeninginstrument   1 000 tkr 
 
Summa ansökan utveckling av digitala vårdformer 7 000 tkr 

Koncentration 
Ersättning för uppstartskostnader för regionalt ledplastikuppdrag 2017 
Styrelsen för SkaS fattade beslut i januari 2016 att hos RS hemställa om medel för 
uppstartskostnader för utvecklingen av ett ledplastikcentrum i Lidköping (Dnr 
SkaS 84-2014). Regionstyrelsen bejakade att kostnader i samband med uppstart 
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ersätts och beslutade att återkomma då en gemensam regional bedömning gjorts. 
SkaS har beräknat dessa kostnader till 2 500 tkr och kostnaderna innefattande 
projektledning, processutveckling, forskningssjuksköterska, 
varumärkesutveckling inkluderande Öppet Hus, studiebesök och 
rekryteringsinsatser samt utbildning av personal 
Ledplastikuppdrag     2 500 tkr 
 
Utökat uppdrag obesitas 
SkaS har fått ett utökat uppdrag från regionen att genomföra 350 
obesitasoperationer från 2019. I planen ligger en produktion på 300 operationer 
under 2018, vilket är en ökning med 50 operationer från 2017. SkaS har beräknat 
uppstartskostnader till 950 tkr innefattande projektledning, rekrytering- och 
anställningskostnader samt utbildning av personal 
Utökat uppdrag obesitaskirurgi    1000 tkr 
 
Medel som är beviljade för SkaS inom tillgänglighetssatsning  3500 tkr  

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
Det centrala i den offensiva verksamhetsutvecklingen är att all 
verksamhetsutveckling så långt som möjligt utgår ifrån 
kundens/personens/patientens behov. Det innebär att verksamhetsutvecklingen 
ska präglas av processorientering, att beslut baseras på fakta, ständiga 
förbättringar och allas delaktighet. Förbättringsarbetet lägger fokus på att minska 
oönskad variation i sjukhusets processer. Ledningens engagemang och helhetssyn 
är nödvändiga förutsättningar för att utvecklingsarbetet ska lyckas. SkaS arbete 
kring omställningen kommer ha sin grund i ovanstående beskrivning av ett 
kvalitetsdrivet arbetssätt. Angreppssätt innebär att chefer och medarbetare 
behöver ha god kunskap om principer och verktyg för kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling. SkaS avser att starta fler fortbildningstillfällen där 
medarbetare och chefer får möjlighet att lära av varandra och träna på verktyg i 
prioriterade förbättringsprojekt från de egna verksamheterna. 
Kvalitetsdriven verksamhetsutvecklingen ska präglas av en processorientering, 
där verksamhetschefer, processchefer och enhetschefer tillsammans med 
medarbetare ständigt förbättrar vårdprocesserna utifrån olika data i 
kvalitetsregister och journaldata. 
SkaS behöver uppstartskostnader för att vidareutveckla sammanställning, analys 
och visualiseringsmetoder av väsentlig kvalitetsinformation. Detta för att bättre 
stödja chefer och medarbetare i det lokala processutvecklingsarbetet. Åtgärder 
behövs för att tydligare koppla och följa processernas resultat gentemot uppsatta 
mål. 
Ansökan kvalitetsdriven verksamhetsutveckling  5000 tkr 
 
Implementering av omställningsarbetet via kommunikativa medel 
Mycket av omställningen handlar om att förändra beteenden och förhållningssätt 
– för det behövs kommunikation på olika nivåer, till olika målgrupper.  
Vid all form av förändringsarbete behöver syfte och målsättning hela tiden 
beskrivas i verksamheterna. Det kan göras på flera sätt, i en organisation behöver 
kommunikationsplanen vara en central del. Inom flera områden ser vi att 
filmatisering av verkliga händelser där målsättningen med arbetet exemplifieras, 
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kan bli en stark framgångsfaktor. Genom filmproduktion kan goda exempel enkelt 
spridas. Det kan då visas på hur man kan tillgodose vårdbehov på ett annat vis än 
idag genom omställningsarbetet. Via filmatisering blir förändringsarbetets 
målsättning lättillgängligt för medarbetarna. Ett pedagogiskt verktyg för 
implementering ses som nödvändigt för ett framgångsrikt arbete. Vi ser ett behov 
av förstärkta insatser för att nå denna målsättning med kommunikationsarbetet 
inom området filmproduktion.  
Ansökan kommunikation via filmproduktion  700 tkr 
 
SkaS ansökan om medel för omställningsarbetet 2018 29 800 tkr  
 
Sammanställning av sökta medel för Skaraborgs Sjukhus omställningsarbete 
Område omställning Uppstart och 

utvecklingskostnader tkr 
Den nära vården 17 100  
Digitala vårdtjänster 7000  
Koncentration av vård  (3 500 SkaS fått ersättning) 
Kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling 

5 000 

Kommunikation 700 
Summa  29 800 

Förvaltning

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Jane Johansson 
Bitr sjukhusdirektör

Besluten skickas till 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för ställningstagande, hss@vgregion.se 

(bifoga tjänsteutlåtande) 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-15 
Diarienummer SKAS 2017-00785 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Kompletterande uppgifter om strategiska 
lokalinvesteringar 
Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen kring komplettering 

av uppgifter om strategiska lokalinvesteringar. 

2. Kopia av svar skickas till regionstyrelsen för kännedom då det finns risk för 
fördröjning i beslutsgången för genomförandebeslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten har ett arbete skett i VGR:s investeringsberedning med att få fram 
en helhet för investeringsbehov inom VGR med hänsyn till alla typer av 
investeringar. Investeringarna har delats upp i de objekt som finns med i VGR:s 
detaljerade investeringsplan för genomförandeplanering, men där regionstyrelsen 
ännu inte har fattat något genomförandebeslut samt nya investeringsbehov. För 
Skaraborg Sjukhus (SkaS) finns tre objekt inom den första kategorin. 

För att få en rättvisande bild av VGR:s samtliga investeringar har följande fem 
stycken rangordningskriterier tagits fram investeringar som finns för 
genomförandeplanering. 

 Regionövergripande ändamålsenlighet 
 Lag- och myndighetskrav 
 Tidskritiska aspekter 
 Objektberoende 
 Effektivitetsvinster 

 
Följande punkter har legat till grund för SkaS ställningstagande: 

 PCB-sanering (SFS 2010:963) av sjukhuslokaler ska efter dispens av 
Miljönämnden Skaraborg vara klart 2022-12-31 

 De tre beskrivna objekten är politiskt beslutade och nominerade 
 För alla tre objekten finns upphandlad leverantör – vilket kan betyda krav 

på skadestånd om byggnation inte genomförs/försenas 
 Alla tre objekten är delmängder av redan pågående strategiska projekt, att 

alla PCB-projekt inte är nominerade tillsammans kommer av dess olika 
verksamhetsinnehåll. Behovet av sanering medför stor påverkan på 
lokalen och därmed verksamheten därför är det kostnadseffektivt att all 
renovering som behövs görs samordnat. 
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 Alla formella krav kopplat till utökning av fastigheten mm finns lösta med 
Skövde kommun.  

Styrelsen ser allvarligt på denna nu tillkommande beredning för strategiska 
lokalinvesteringar då det kan komma att medföra fördröjning av SkaS arbete med 
att klara PCB sanering till det datum som finns i beslutet från Miljönämnden 
Skaraborg. Om beslut för genomförande av psykiatribyggnad fördröjs kommer 
krav på större upprustning av nuvarande undermåliga lokaler ur arbetsmiljö- och 
patientsäkerhetsaspekter.  

 
Beredning 
Sjukhusledning 
Central MBL 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Eva Sundström 
Servicechef

Bilaga 
Kompletterande uppgifter om strategiska lokalinvesteringar (2018-01-26) 
 

Beslutet skickas till 
 Regionstyrelsen 

regionstyrelsen@vgregion.se 
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Koncernstab Verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp , Koncernkontoret

Västra Götalandsregionen

2018 - 01 - 04

K om p l ettera n d e u p p gi fter
ti l l i n vesteri n gs - p l a n en
2 01 9 – 2 02 1
S karaborgs sjukhus
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Instruktioner 
Vänligen tänk på följande när ni fyller i mallen: 

 Det finns inget utrymme för längre utläggningar eller bilagor, därför behöver 
informationen som lämnas i mallen vara kärnfull och kortfattad 

 Om efterfrågade uppgifter saknas eller inte är tillämpliga för investeringen i fråga 
ska det skrivas ut (”Uppgifter saknas”, ”Investeringen saknar lagkrav” etc.) 

 Det går bra att skriva över instruktioner/exempel i de olika rutorna i mallen 
 Max 2 sidor per investering, vilket bl.a. underlättas av att med ”delete”-knappen 

radera ev. ej utnyttjade textutrymmen i de olika rutorna i mallen 

Prioriteringsobjekt 
I prioriteringsarbetet är det nödvändigt att fastställa vilka investeringar som är föremål för 
prioriteringsövningen (och indirekt vilka som inte är det) – s.k. prioriteringsobjekt:  

 Investeringar (exklusive MVI) som finns med i VGR:s detaljerade 
investeringsplan för genomförandeplanering, men där regionstyrelsen 
ännu inte har fattat något genomförandebeslut  

 Investeringar (exklusive MVI) som anmälts till den detaljerade investeringsplanen 
2019–2021 i form av nya investeringsbehov, investeringar som redan finns med i 
investeringsplanen men där det skett större förändringar, samt investeringar som av 
olika skäl inte varit med i investeringsplanen förut     

Mallen är anpassad till den valda avgränsningen, vilket innebär 3 st. investeringsprojekt för 
SkaS (se nedan). 

Rangordningskriterier 
Ett ordnat och öppet prioriteringsarbete förutsätter att de som berörs av prioriteringsarbetet 
känner till på vilka grunder investeringarna bedöms och att alla investeringar bedöms 
utifrån samma grunder. Koncernkontoret har valt fem stycken s.k. rangordningskriterier, 
mot vilka varje enskild investering bedöms (se bifogad fil).  

Det innebär fördelar vad det gäller praktisk hanterbarhet och transparens, men också 
nackdelar då ett begränsat antal kriterier aldrig kan fånga alla relevanta aspekter av 
investeringarna och att kriterierna i enskilda fall kan upplevas som ”fyrkantiga”. 

Konsekvensbedömningar 
De investeringsprojekt som blir lägst rankade är kandidater till potentiella 
nedprioriteringar. De kommer att diskuteras projekt för projekt för att bedöma möjligheten 
att avslå, skära ned eller skjuta på investeringen. I det skeendet av övningen är det viktigt 
med tillgång till konsekvensbedömningar. Då vi på förhand inte vet vilka projekt som blir 
föremål för en sådan diskussion och att det saknas tid att begära ytterligare information 
längre fram i prioriteringsarbetet efterfrågas konsekvensbedömningar på förhand. 

Det är dock inte uteslutet att ytterligare information efterfrågas längre fram, för något eller 
några projekt. Det beror på bedömningen av vad som i slutändan behövs för att kunna 
lämna väl underbyggda förslag till politiken. 
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Objekt Nr. 12 Förvaltning/bolag: SkaS 

Investeringsprojekt/Typ av investering: Skövde, huvudetapp 2, PCB Et 3/Fastighet 

Ombyggnad av Mottagningsblocket, Huvudetapp 2, inkl. PCB-sanering etapp 3 

Kapacitetshöjande investering (Ja/Nej):.JA  

Följdinvestering(ar): Alla etapper hänger ihop och påverkar varandra. Uppdelning i olika etapper gjordes initialt mer 

kopplat mot funktion inte lokalyta. Lokalförändringen som krävs är så omfattande och påverkar/stör verksamheten. Att då 

bara göra viss del nu för att sedan göra resten med samma verksamhetsstörning är både ineffektivt och slöseri med resurser.  

Kriterium 1: 

Region-

övergripande 

ändamåls-

enlighet 

Referenser till strategiska 

styrdokument som 

investeringen bidrar till 

 

1. RF:s budget 2018 
 
2. Framtidens hälso- och sjukvård - Det goda livet med 

Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025 
 
3. Handlingsplan för utveckling och nivåhöjning av 

traumasjukvården i Västra Götalandsregionen 
Traumasjukhus 

 
4. Handlingsplan 2017-2018 för omställning av hälso- och 

sjukvården i Västra Götalandsregionen 

Typ av koppling(ar) 

Vad i angivna styrdokument 

som investeringen bidrar till  

1. Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning som RF 
antog i maj 2017, den vård som invånarna behöver ofta 
ska finnas i närområdet och kunna erbjudas med en god 
kontinuitet. Den vård invånarna behöver mer sällan kan 
samlas till färre utbudspunkter för att säkerställa högsta 
kvalitet.  
Utmaningar inom hälso- och sjukvården - Patienterna 
ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker, 
tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet.  
Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att 
diagnostisering och behandlingar utförs på jämlika 
villkor, oavsett var man bor i regionen. 

2. Nivågruppering av hälso- och sjukvården där SkaS 
Skövde beskrivs som fullt utvecklad akutsjukhus 

3. SkaS Skövde anges som traumamottagande sjukhus (TMS). 
4. Se punkt 1 

Kriterium 2: 

Lag- och 

myndighets-

krav 

Eventuella lag- eller 

myndighetskrav som 

investeringen bidrar till 

Miljö‐ & Hälsoskyddsnämnden beslutade 2001 att alla PCB‐fogar 

inom sjukhuset skall vara sanerade 2013‐12‐31. Regeringen har 

därefter i en ny förordning (SFS 2010:963) beslutat om nya regler 

avseende PCB-sanering. Tidigare beslut (SFS 2007:19) innebar att 

sanering av bland annat vårdbyggnader skall vara avslutad 2013. 

Miljönämnden Skaraborg beslutade 2011‐01‐11 att återigen medge ny 

dispens som innebär att samtliga PCB‐fogar skall vara sanerade till 

2022‐12‐31 samt enligt 26 kap 15§ Miljöbalken skicka beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret. 

Hur stor del av investeringens 

innehåll och dimensionering 

som är knuten till lag- eller 

myndighetskravet 

Nuvarande lokaler ska saneras och byggas om uppdelad på tre perioder 

där alla delar är knutna till PCB saneringen.  

Sanering och ombyggnad kommer ske under pågående 

produktion. Behovet av sanering medför stor påverkan på 

lokalen och därmed verksamheten därför är det kostnads-

effektivt att all renovering som behövs görs samordnat. 
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Kriterium 3: 

Tidskritiska 

aspekter 

Eventuella effekter 

Vilken eller vilka negativa 

effekter som uppstår om 

investeringen inte genomförs 

inom en kort tidsperiod, samt 

effekternas omfattning  

Kraven på PCB-sanering till 2022-12-31kommer inte klaras. 

Att senarelägga objektet kommer påverka sjukhusets uppdrag kring 

utvecklad specialiserad öppenvård.  

Redan i planeringen har hänsyn tagits till att detta objekt ska 

genomföras under pågående produktion. Det innebär att genomförandet 

är indelat i tre etapper och senareläggs dessa påverkas hela logistiken 

för den omflyttning som planeras för att så lite som möjligt påverka 

produktionen. En evakueringsbyggnad är under uppförande. Men 

lokalförändringen är omfattande och kommer påverka/störa 

verksamheten. Att då flytta fram starten efter all planering alternativt 

bara göra viss del nu för att sedan göra resten med samma 

verksamhetsstörning är både ineffektivt och slöseri med resurser.  

Under våren kommer systemhandlingar mm vara färdigställda och en 

genomförandeorganisation finns på plats för nästa del i processen. 

Detta arbete får avvecklas vilket innebär att uppbyggd kompetens 

kommer försvinna från projektet. 

Längden på den tidskritiska 

perioden 

Ska vara klart i så stor omfattning det går till 2022-12-31 indelad i tre 

etapper bedöms pågå mellan 1-1,5 år. 

Kriterium 4: 

Objekt-

beroende 

Eventuella kopplingar till 

andra investeringar 

Vilken påverkan investeringen 

har på andra, pågående eller 

planerade, investeringar, samt 

hur stor påverkan är 

För att kunna genomföra saneringsarbetet och ombyggnationen finns 

en omfattande logistiklösning som innebär flytt av verksamheter till 

andra lokaler och krav på evakueringslokaler.(se även objekt 12) 

Översiktliga ingår: 

Huvudetapp 1a: Ombyggnad vårdavdelningar, PCB-sanering etapp 1 

Huvudetapp 1b: Om- och tillbyggnad Barn & kvinnoklinik inkl PCB-

sanering etapp 2. 

Huvudetapp 2: Ombyggnad av Mottagningsblocket, Huvudetapp 2, 

inkl. PCB-sanering etapp 3 

Huvudetapp 3: Om- & tillbyggnad av Serviceblocket, Huvudetapp 3, 

inkl. PCB-sanering etapp 4 

Tillbyggnad inom etapp 1b: Barn och kvinnoklinik för BB, Neonatal, 

Barnmottagning och dagvård 

Tillbyggnadsetapp 2: Nytt centrum för specialisttandvård - I 

samverkan mellan Folktandvården och Skaraborgs sjukhus samt 

specialistmottagningar 

Tillbyggnadsetapp 3: Akut- och Psykiatriblocket med ny 

akutmottagning samt den samlade psykiatriska heldygnsvården 

Skaraborg, psykiatrisk akutmottagning, dagvård och mottagningar. 

Infrastrukturprojekt: Övergripande teknisk infrastruktur. Åtgärder är 

av central karaktär som påverkar hela, eller stora delar av, sjukhusets 

försörjning och som inte rimligtvis kan belasta enskilda projekt inom 

utvecklingsplanen.  

Kriterium 5: 

Effektivitets-

vinster 

Eventuella 

effektivitetsvinster 

Vilken eller vilka 

effektivitetsvinster som 

investeringen förväntas ge 

SkaS Skövde planerades och byggdes under slutet av 1960‐talet och 

fram till mitten av 1970‐talet. Etapp 1 invigdes 1973 och etapp 2 togs i 

bruk 1976. Sjukhuset närmar sig nu 50 år och det finns ett stort behov 

av upprustning, modernisering och tillbyggnation.  
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upphov till, samt 

effektivitetsvinsternas 

omfattning 

Genom ny- och ombyggnation som nu planeras anpassas sjukhusets 

lokaler till de krav som ställs på modern sjukhusmiljö. Anpassning 

görs av vård- och behandlingsrum för att klara flexibla och 

standardiserade vårdprocesser. För både öppenvårds- och 

slutenvårdslokaler har standardkoncept tagits fram för en patientsäker 

miljö. Lokalerna är anpassade för att ge en god arbetsmiljö där hänsyn 

är tagen till kunna möjliggöra olika typer av hjälpmedel för effektiva 

arbetsprocesser. 

Dessa delar kommer att ge mer effektiva lokaler med en flexibilitet 

som möjliggör en ökad kapacitet där så blir aktuellt. 

Konsekvens-

bedömningar 

Vad bedöms konsekvenserna bli om investeringen skulle nedprioriteras? 

Avslag 

Vad blir konsekvenserna om 

investeringen inte blir av 

Kraven på sanering kan inte klaras. 

De mest akuta ombyggnads- och renoveringsåtgärder som krävs för 

befintliga lokaler får prioriteras inom egen låneram (som i så fall 

kommer behöva utökas) 

Risk för stora problem kring rekrytering av ny personal – pga gamla 

och tungarbetade lokaler som inte stöder moderna arbetssätt 

Under våren kommer systemhandlingar mm vara färdigställda och en 

genomförandeorganisation finns på plats för nästa del i processen. 

Denna får avvecklas vilket innebär att uppbyggd kompetens kommer 

försvinna från projektet. 

Skäras ned 

Vilka delar av investeringens 

innehåll och dimensionering är 

mindre svåra att skära ned på 

respektive vilka delar är svåra 

att skära ned på 

Om endast PCB sanering skulle prioriteras innebär det lika stor 

påverkan för verksamheten som vid totalrenovering. Men utan att få 

hela förändringen. Sedan ska göra samma insats igen när nästa del 

eventuellt prioriteras. Detta alternativ skulle vara slöseri med 

investeringsmedel, mycket negativt för personalens arbetsmiljö och 

påverka patientsäkerheten. 

Skjutas upp 

 

Samma svar som för avslag 

 

Objekt Nr. 13 Förvaltning/bolag: SkaS 

Investeringsprojekt/Typ av investering: Skövde, huvudetapp 3, PCB Et 4/Fastighet 

Om- & tillbyggnad av Serviceblocket, Huvudetapp 3, inkl. PCB-sanering etapp 4 

Kapacitetshöjande investering (Ja/Nej): Ja.  

Följdinvestering(ar): Alla etapper hänger ihop och påverkar varandra. Uppdelning i olika etapper gjordes initialt mer kopplat 

mot funktion inte lokalyta. Lokalförändringen som krävs är så omfattande att och påverkar/stör verksamheten. Att då bara 

göra viss del nu för att sedan göra resten med samma verksamhetsstörning är både ineffektivt och slöseri med resurser. 
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Kriterium 1: 

Region-

övergripande 

ändamåls-

enlighet 

Referenser till strategiska 

styrdokument som 

investeringen bidrar till 

 

1. RF:s budget 2018 
 
2. Framtidens hälso- och sjukvård - Det goda livet med 

Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025 
 
3. Handlingsplan för utveckling och nivåhöjning av 

traumasjukvården i Västra Götalandsregionen 
Traumasjukhus 

 
4. Handlingsplan 2017-2018 för omställning av hälso- och 

sjukvården i Västra Götalandsregionen 

Typ av koppling(ar) 

Vad i angivna styrdokument 

som investeringen bidrar till  

1. Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning som RF 
antog i maj 2017, den vård som invånarna behöver ofta 
ska finnas i närområdet och kunna erbjudas med en god 
kontinuitet.  
Den vård invånarna behöver mer sällan kan samlas till färre 

utbudspunkter för att säkerställa högsta kvalitet.  

Utmaningar inom hälso- och sjukvården - Patienterna ska ha 

tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker, tillgänglig vård och 

omsorg av god kvalitet. Vården ska vara likvärdig och 

patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar utförs på 

jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. 
2. Nivågruppering av hälso- och sjukvården där SkaS 

Skövde beskrivs som fullt utvecklad akutsjukhus 
3. SkaS Skövde anges som traumamottagande sjukhus (TMS) 

4. Se punkt 1 

Kriterium 2: 

Lag- och 

myndighets-

krav 

Eventuella lag- eller 

myndighetskrav som 

investeringen bidrar till 

Miljö‐ & Hälsoskyddsnämnden beslutade 2001 att alla PCB‐fogar 

inom sjukhuset skall vara sanerade 2013‐12‐31. Regeringen har 

därefter i en ny förordning (SFS 2010:963) beslutat om nya regler 

avseende PCB-sanering. Tidigare beslut (SFS 2007:19) innebar att 

sanering av bland annat vårdbyggnader skall vara avslutad 2013. 

Miljönämnden Skaraborg beslutade 2011‐01‐11 att återigen medge ny 

dispens som innebär att samtliga PCB‐fogar skall vara sanerade till 

2022‐12‐31 samt enligt 26 kap 15§ Miljöbalken skicka beslutet till 

inskrivningsmyndigheten för inskrivning i fastighetsregistret. 

Hur stor del av investeringens 

innehåll och dimensionering 

som är knuten till lag- eller 

myndighetskravet 

Nuvarande lokaler ska saneras och byggas om där alla delar är knutna 

till PCB saneringen.  

Men genom att lägga operation, IVA och akutröntgen i samma 

vårdbyggnad som akutmottagningen läggs saneringen efter att 

nybyggnaden är klar för att minimera verksamhetspåverkan. 

Kriterium 3: 

Tidskritiska 

aspekter 

Eventuella effekter 

Vilken eller vilka negativa 

effekter som uppstår om 

investeringen inte genomförs 

inom en kort tidsperiod, samt 

effekternas omfattning  

Kommer inte klara kraven på PCB-sanering till 2022-12-31. 

Att prioritera ner objektet kommer påverka sjukhusets uppdrag kring 

både akuta och planerade operationer och bild-och 

funktionsverksamhet.  

Om den planerade tillbyggnaden på uteblir eller senareläggs kommer 

nuvarande lokaler för operation och IVA behöva åtgärdas kopplade till 

säkerhet och patientsäkerhet. Det skulle innebära en sanering och 

ombyggnation inom befintliga byggnader som kommer påverka 

produktion och med en investering som kommer uppgå till stora 
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belopp. Att bygga om/åtgärda en operationsenhet och IVA avdelning 

under pågående drift påverkar produktionen negativt. Alternativa 

lokaler måste säkerställas vilket även kan påverka andra förvaltningar i 

VGR. 

Investering på x mnkr behöver göras om detta objekt uteblir/förändras. 

Längden på den tidskritiska 

perioden 

PCB sanering ska vara klar senast 2022-12-31. Om inte nybyggnation 

startar enligt plan krävs åtgärder i befintlig byggnad omgående. 

Kriterium 4: 

Objekt-

beroende 

Eventuella kopplingar till 

andra investeringar 

 

Se kriterium 4 under objekt nr 12 

Kriterium 5: 

Effektivitets-

vinster 

Eventuella 

effektivitetsvinster 

Vilken eller vilka 

effektivitetsvinster som 

investeringen förväntas ge 

upphov till, samt 

effektivitetsvinsternas 

omfattning 

Genom den ny- och ombyggnation som nu planeras anpassas 

sjukhusets lokaler till de krav som ställs på modern sjukhusmiljö. 

Anpassning görs av vård- och behandlingsrum för att klara flexibla och 

standardiserade vårdprocesser och logistiska samband. Planerade 

lokaler är anpassade för att ge en god arbetsmiljö där hänsyn är tagen 

till att kunna möjliggöra olika typer av hjälpmedel för effektiva 

arbetsprocesser.  

Genom att lägga operation och IVA i samma byggnad som 

akutmottagningen där också en omfattande akutröntgen placeras får 

sjukhuset en akut verksamheter som klarar traumauppdrag och andra 

krav kopplade till akutuppdraget.  

Dessa delar kommer att ge mer effektiva lokaler med en flexibilitet 

som möjliggör en ökad kapacitet där så blir aktuellt. 

(Se även kommentarer för objekt 12, 14) 

Konsekvens-

bedömningar 

Vad bedöms konsekvenserna bli om investeringen skulle nedprioriteras? 

Avslag 

Vad blir konsekvenserna om 

investeringen inte blir av 

Kraven på sanering kan inte fullföljas. 

Åtgärder krävs i nuvarande lokaler i stor omfattning som kommer ge 

stora verksamhetsstörningar. 

Risk för stora problem kring rekrytering av ny personal – pga gamla 

och tungarbetade lokaler som inte stöder moderna arbetssätt. 

Under våren kommer systemhandlingar mm vara färdigställda och en 

genomförandeorganisation finns på plats för nästa del i processen. 

Denna får avvecklas vilket innebär att uppbyggd kompetens kommer 

försvinna från projektet. 

Skäras ned Samma svara som för avslag 

Skjutas upp Samma svar som för avslag 
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Objekt Nr. 14 Förvaltning/bolag: SkaS 

Investeringsprojekt/Typ av investering: Skövde, tillbyggnad akutblocket och psykiatri/Fastighet 

Kapacitetshöjande investering (Ja/Nej):.  

Följdinvestering(ar): Alla etapper hänger ihop och påverkar varandra. Uppdelning i olika etapper gjordes initialt mer kopplat 

mot funktion inte lokalyta. Lokalförändringen som krävs är så omfattande att och påverkar/stör verksamheten. Att då bara 

göra viss del nu för att sedan göra resten med samma verksamhetsstörning är både ineffektivt och slöseri med resurser. 

Kriterium 1: 

Region-

övergripande 

ändamåls-

enlighet 

Referenser till strategiska 

styrdokument som 

investeringen bidrar till 

 

1. RF:s budget 2018 
 
2. Framtidens hälso- och sjukvård - Det goda livet med 

Sveriges bästa hälso- och sjukvård 2025 
 
3. Handlingsplan för utveckling och nivåhöjning av 

traumasjukvården i Västra Götalandsregionen 

 
4. Handlingsplan 2017-2018 för omställning av hälso- och 

sjukvården i Västra Götalandsregionen 

Typ av koppling(ar) 

Vad i angivna styrdokument 

som investeringen bidrar till  

1. Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning som RF 
antog i maj 2017, den vård som invånarna behöver ofta 
ska finnas i närområdet och kunna erbjudas med en god 
kontinuitet.  
Den vård invånarna behöver mer sällan kan samlas till färre 

utbudspunkter för att säkerställa högsta kvalitet.  

Utmaningar inom hälso- och sjukvården - Patienterna ska ha 

tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker, tillgänglig vård och 

omsorg av god kvalitet. Vården ska vara likvärdig och 

patientanpassad så att diagnostisering och behandlingar utförs på 

jämlika villkor, oavsett var man bor i regionen. 
2. Nivågruppering av hälso- och sjukvården där SkaS 

Skövde beskrivs som fullt utvecklad akutsjukhus 
3. SkaS Skövde anges som traumamottagande sjukhus (TMS) 

4. Se punkt 1 

Kriterium 2: 

Lag- och 

myndighets-

krav 

Eventuella lag- eller 

myndighetskrav som 

investeringen bidrar till 

För både akutmottagning och psykiatri är nuvarande lokaler i sådant 

skicka att det finns stor risk för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten. Idag får akuta lösningar göras för att kunna bedriva 

verksamheten tills nya lokaler är på plats. 

Nuvarande lokaler för psykiatrisk heldygnsvård är i så dåligt skick att 

de rivs direkt efter färdigställande av lokalerna i Skövde. 

Samma risk finns för akutmottagningen Skövde, denna var byggd för 

1/3 av nuvarande patientflöde.  

 

Hur stor del av investeringens 

innehåll och dimensionering 

som är knuten till lag- eller 

myndighetskravet 

Hela investeringen 

Kriterium 3: 

Tidskritiska 

aspekter 

Eventuella effekter 

Vilken eller vilka negativa 

effekter som uppstår om 

investeringen inte genomförs 

Psykiatri heldygnsvård samt integrerade öppenvårdslokaler. Dagens 

lokaler för denna verksamhet är utdömda både ur allmän 

säkerhetssynpunkt samt patientsäkerhet och dagens behov av 

specialiserad psykiatrisk vård går inte bedrivas i nuvarande lokaler. 
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inom en kort tidsperiod, samt 

effekternas omfattning  

Den problembild som finns idag med kopplingen somatik/psykiatri 

kvarstår och fortsättningsvis kommer den omfattande transport behovet 

fortsätta mellan Skövde/Falköping. Om denna investering prioriteras 

ner kommer SkaS svårt att utföra uppdraget kring heldygnsvård. 

Kommer även behövas akuta åtgärder i Falköping som hamnar uppåt 

100 mnkr. (se även riskbedömningen som gjordes i samband med det 

politiska beslutet om placering i Skövde) 

 

Akutmottagning – lokaler är inte anpassade till dagens patientflöde. 

Patientvolymen, traumaomhändertagande, akuta barn mm kräver 

lokaler som är funktionella ut arbetsmiljö, patientsäkerhet och 

behandlingsprocess. I den struktur som planeras kommer 

operation/Iva/akutröntgen (etapp 3) samordnas lokalmässigt. Att få en 

akutmottagning med alla ingående funktioner inklusive 

traumauppdraget finns inom planeringen för omställningen.  

Längden på den tidskritiska 

perioden 

Behöver startas omgående 

Kriterium 4: 

Objekt-

beroende 

Eventuella kopplingar till 

andra investeringar 

 

Se kriterium 4 under objekt nr 12 

Kriterium 5: 

Effektivitets-

vinster 

Eventuella 

effektivitetsvinster 

Vilken eller vilka 

effektivitetsvinster som 

investeringen förväntas ge 

upphov till, samt 

effektivitetsvinsternas 

omfattning 

Genom den ny- och ombyggnation som nu planeras anpassas sjukhuset 

lokaler till de krav som ställs på modern sjukhusmiljö. Anpassning 

görs av vård- och behandlingsrum för att klara flexibla och 

standardiserade vårdprocesser. Lokalerna är anpassade för att ge en 

god arbetsmiljö där hänsyn är tagen till kunna möjliggöra olika typer 

av hjälpmedel för effektiva arbetsprocesser. 

Båda de delarna som ingår i detta objekt är kapacitetshöjande.  

Psykiatribyggnaden kommer innehålla alla verksamhetsformer vilket 

ger möjlighet till effektiva arbetssätt. Verksamheten kan därmed möta 

förväntad ökad volym. 

Akutmottagningen har i nuvarande lokaler inte möjlighet att utöka 

besöksantalet. Den nya mottagningen som är anpassad till kommande 

behov både vad gäller traumamottagande, smittrisk och övriga 

akutbesök för alla åldrar. 

Konsekvens-

bedömningar 

Vad bedöms konsekvenserna bli om investeringen skulle nedprioriteras? 

Avslag 

Vad blir konsekvenserna om 

investeringen inte blir av 

Indirekt kommer kraven på sanering inte kunna fullföljas. 

SkaS kan inte ha kvar uppdraget för heldygnsvård psykiatri på grund 

av nuvarande lokalers brister. Finns ingen möjlighet att åtgärda utan ya 

lokaler krävs. 

Akutmottagningen kan inte klara uppdraget som ett akutsjukhus 

kräver, nuvarande lokaler behöver byggas om, utökas. 
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Risk för stora problem kring rekrytering av ny personal – pga gamla 

och tungarbetade lokaler som inte stöder moderna arbetssätt 

Skäras ned Se avslag 

Skjutas upp Se avslag 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-19 
Diarienummer SKAS 2017-00802 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Åsa Jansson 
E-post: asa.ranbro@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Översyn av kostnader för psykiatrisk vård inom 
respektive sjukhusområde - återkoppling till 
psykiatriberedningen 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus återkopplar till psykiatriberedningen i 
enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har givit hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag 
att inhämta information och sammanställa kostnader för psykiatrisk vård per 
capita inom respektive sjukhusområde under tiden 2010-2016 med hänsyn tagen 
till regionövergripande uppdrag samt jämförelse med utvecklingen inom den 
specialiserade somatiska vården. 
 
En översyn enligt uppdraget har genomförts av koncernavdelning Data & Analys 
och koncernstab hälso- och sjukvård (se bilaga 1). I översynen presenteras 
kostnadsutvecklingen för psykiatrin jämfört med somatik och primärvård (både 
VGR och riket). Vidare belyses kostnad per capita inom psykiatri i Västra 
Götalandsregionen, uppdelat på vuxenpsykiatri och barnpsykiatri samt öppen- och 
slutenvård. 
 
Psykiatriberedningen har vidarebefordrat dokumentationen till utförarstyrelserna 
med begäran om återkoppling på materialet senast 1 mars 2018. 

Analys av jämförelsen 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ligger på en låg kostnad i jämförelse med både riket 
och övriga Västra Götalandsregionen. Detta har flera orsaker: 

 I maj 2016 stängdes en avdelning med 14 vårdplatser för beroendevård 
vilket märks i kostnaden för slutenvård 2016. 

 Många vakanser på sjuksköterskor i slutenvård gör att platser har fått 
stängas och verksamheten har tvingats till ett nytt arbetssätt med mer 
mellanvård och att arbeta mer mobilt. Verksamheten har också haft mer 
skötare än sjuksköterskor än önskat vilket resulterar i en lägre kostnad. 

 Inom öppenvården var det många vakanser 2015-2016. 
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 Eftersom delar av psykiatrin inom Skaraborgs Sjukhus är trångbodd och 
lokalerna är gamla är verksamhetens lokalkostnader låga jämfört med 
andra sjukhus. 

 Lönerna är generellt sett lägre i Skaraborg än i övriga riket och regionen 
vilket påverkar totalkostnaden. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att den jämförelsevis lägre kostnaden per capita för 
psykiatri i Skaraborg beror på problem med bemanning av verksamheten i 
kombination med nya arbetssätt, till exempel mobil vård, och låga lokalkostnader. 
 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Åsa Ranbro Jansson 
Ekonomichef

Bilaga 
 Kostnad per capita, psykiatri 

Beslutet skickas till 
 Psykiatriberedningen, ben.norman@vgregion.se 
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 Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus december 2017 - SKAS 2017-00304-10 Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus december 2017 : Anställningsbeslut dec 2017

Anställningsbeslut dec 2017

2017/Dec

Svensson, Karin A1 Sjuksköterskor 1

Keymer, Anna B1 Undersköterskor m.fl. 1

K3 Kvinnosjukv, Barn o unga Davidsson, Anna-Karin A2 Barnmorskor 1

K4 Ortopedi Ali, Gailan B1 Undersköterskor m.fl. 1

Leksell, Christina L1 Ledningsarbete 1

Luhar, Virali A1 Sjuksköterskor 1

M2 Medicin, Sömn, Akuten L, Be Jansson Lorentzon, Andrea A1 Sjuksköterskor 1

M3 Hud, Inf, Njurm, Kardiologi Kiel, Emma A1 Sjuksköterskor 1

M4 Akuten S, Ambulansen, AVA Wäring, Chatarina B1 Undersköterskor m.fl. 1

Fagner, Caroline F1 Administratör, vård 1

Moberg, Ann-Katrin A1 Sjuksköterskor 1

Summa 11

K2 Kir, Uro, palliativ

M1 Medicin Skövde, Neuro, Reha

M5 Vuxenpsykiatri

Antal rekryteringar, tillsvidareanställda



 Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus november 2017 - SKAS 2017-00304-9 Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus november 2017 : Anställningsbeslut nov 2017

Anställningsbeslut nov 2017

2017/Nov

Al-Ayada, Shawqia Mohammed C1 Läkare 1

Elfström, Linda A1 Sjuksköterskor 1

Schenck, Jennifer B1 Undersköterskor m.fl. 1

Larsson, Jenny B1 Undersköterskor m.fl. 1

K6 Anestesi, Operation, IVA Wennbom, Mikaela B1 Undersköterskor m.fl. 1

M1 Medicin Skövde, Neuro, Reha Jonasson, Andreas G3 Fysioterapeut 1

M2 Medicin, Sömn, Akuten L, Be Norismaa, Ulrika B1 Undersköterskor m.fl. 1

M3 Hud, Inf, Njurm, Kardiologi Karlsson, Karin A1 Sjuksköterskor 1

M4 Akuten S, Ambulansen, AVA Rosén, Linda B1 Undersköterskor m.fl. 1

Sandberg, Anna G7 Kurator 1

Gunnarsson, Eva G4 Arbetsterapeut 1

Summa 11

K1 BFM, AT/SG

K4 Ortopedi

M6 BUP; Diagn, Psykoter, Ätstö

Antal rekryteringar, tillsvidareanställda
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Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 7 december 2017 16:56 
Till: Marie Lindh; Claes-Olof "Claes" Jönsson; Ordförande medicinska 

sektorsråd DG; Anna Wallman; AL Alingsåsstyrelse; ANS ans; KS/FSS 
Styrelsen FB; NU Nusjukv kansli; PV Närhälsan; Universitetssjukhuset 
Sahlgrenska; Habiliteringochhälsa; SkasDiariet; Säs; folktandvården info; 
HSN Göteborg FB; HSN Norra FB; HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra 
FB 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 29 november 2017 - § 322 
Handlingsplan för utveckling av Västra Götalandsregionens modell för 
ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 
november 2017 - Handlingsplan för utveckling av Västra 
Götalandsregione....pdf; Handlingsplan för ordnat införande av nya 
läkemedel, metoder och kunskapsunderlag - reviderad.pdf 

 
Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 november.  
Protokollet är justerat och anslaget. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg  
Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
 
Tel. 010-441 3658, 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-11-29 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 322 

Handlingsplan för utveckling av Västra 
Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya 
läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 
Diarienummer HS 2016-00744 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner redovisad handlingsplan för utvecklingen 

av Västra Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, 
metoder och kunskapsunderlag. Förändringarna träder i kraft 1 januari 2018. 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner de ökade kostnader som handlingsplanens 
genomförande innebär. Finansiering sker inom budgetramen för ordnat införande 
av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. 

3. Uppdragen från hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 21 juni 2017, § 167 
(punkt 2) och 19 oktober 2017, § 273, är fullgjorda. 

Sammanfattning av ärendet 
På hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 28 september 2016, § 136, 
fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram förslag för att utveckla 
Västra Götalandsregionens (VGR:s) modell för ordnat införande mot bakgrund av 
kritik mot nuvarande verksamhet. Detta förslag redovisades på hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 21 juni 2017, § 167, då hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom det redovisade förslaget, innehållande 7 
delområden. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för genomförande med tidplanen att aktuella förändringar ska träda 
i kraft 1 januari 2018.  
 
Koncernkontoret har utifrån de 7 delområdena tagit fram en handlingsplan för 
genomförande.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har dessutom, den 19 oktober 2017, § 273, gett 
hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att, utifrån diskussionen vid hälso- och 
sjukvårdens sammanträde den 27 september 2017 kring ärendet Ordnat införande 
etapp 2, göra en analys av processerna för ordnat införande av nya läkemedel och 
metoder mellan det regionala arbetet kontra det nationella samt föreslår hur 
processerna kan synkroniseras bättre. Detta uppdrag redovisas inom aktuell 
handlingsplan under punkt 1. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-22 
 Handlingsplan för utveckling av Västra Götalandsregionens modell för 

ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-11-29 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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Skickas till 
 Claes Jönsson för genomförande 
 Program och prioriteringsrådet 
 Sektorsråden 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården för kännedom 

 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Handlingsplan för utveckling av Västra Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag - SKAS 2017-00793-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Handlingsplan för utveckling av Västra Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag : Handlingsplan för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag - reviderad

 1 (3) 
 

  HS 

  
Handlingsplan 
Datum 2017-11-27 
Diarienummer HS 2016-00744 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Marie Lindh 
Telefon: 0736-889300 
E-post: marie.lindh@vgregion.se

Handlingsplan för utvecklingen av Västra 
Götalandsregionens modell för ordnat införande 
av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 

1. Samordning av den Nationella samverkansmodellen för ordnat 
införande med VGR:s egen process 

 Ett särskilt uppdrag (Diarenummer HS 2017-00497) har gått till Hälso-och 
sjukvårdsdirektören att, utifrån diskussionen vid hälso- och sjukvårdens 
sammanträde 2017-09-27 kring ärendet Ordnat införande etapp 2, göra en 
analys av processerna för ordnat införande av nya läkemedel och metoder 
mellan det regionala arbetet kontra det nationella samt föreslår hur 
processerna kan synkroniseras bättre. En analys av processerna har 
genomförts inom ramen för utvecklingen av ordnat införande, vilka 
redovisas nedan. 

 
 Processerna mellan det regionala arbetet och det nationella arbetet 

synkroniseras genom; 
- att öka antalet nomineringstillfällen till tre gånger per år med beslut i 

februari, juni och november. 
- att aktivt delta i och påverka den nationella samverkan för ordnat 

införande av nya läkemedel till exempel GRADE och bättre underlag 
för horisontella prioriteringar  

- att principer för VGR:s hantering av NT-rådets rekommendationer 
tydliggörs (se tabell) 

 
Läkemedelsbehandlingar som 

NT-rådet rekommenderar 

landstingen att använda  

Ska värderas i regionens 
berednings- och beslutsprocess 
för ordnat införande avseende 
introduktionsfinansiering.  
NT-rådet kommer under 2018 
att nyansera sina 
rekommendationer om 
behandling ja/nej, vilket 
kommer att underlätta 
kommunikationen kring regional 
hantering. 

Läkemedelsbehandlingar som 

NT-rådet rekommenderar 

landstingen att avstå från att 

använda eller avvakta med 

införande 

Tas inte upp i regionens process 
för ordnat införande avseende 
introduktionsfinansiering 
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Läkemedelsbehandling som 

rekommenderas av NT-rådet 

men som inte prioriteras i 

regionens prioriteringsmodell 

för introduktionsfinansiering - 

beredningen i den regionala 

horisontella prioriteringen 

bedöms mindre angelägen 

Ingen introduktionsfinansiering 
erhålls inom ramen för ordnat 
införande. PPR utfärdar en 
rekommendation om behandling 
kan införas eller om den inte bör 
införas tillsammans med en 
motivering kring hur den skiljer 
sig från NT-rådets. Ett eventuellt 
införanden av behandlingen får 
finansieras inom förvaltningens 
ordinarie budget efter sedvanlig 
prioritering. 
 
 

 

2. Redovisning av kostnaderna för ordnat införande  
 Möjlighet ska finnas att omfördela budgetmedel mellan olika poster inom 

läkemedel respektive metoder så länge det hanteras inom det totala 
budgetutrymmet. Beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen inom ramen 
för arbetet med de tre etapperna.” 

3.  Värdering av fortsatta kostnader för hälso- och sjukvården när 
introduktionsfinansieringen upphör 

 En prognos för kostnadsutvecklingen för läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag tas fram inför år 3. 
Prognosen ska utgöra underlag för det kommande regionala budgetarbetet 
och för ett politiskt ställningstagande till om ”öronmärkta medel” ska 
tillföras hälso- och sjukvårdsnämnderna, för finansiering av de poster som 
innebär en högre kostnadsnivå även på längre sikt 

4. Säkerställande av tillgången till nya behandlingar och terapier 
 Säkerställa att implementeringsplan finns liksom att resurser och stöd för 

implementering identifieras och vid behov finansieras särskilt (tex 
utbildning, personella resurser) samt att det tydliggörs vilken som har 
implementeringsansvar på olika nivåer (regionalt/förvaltning/enhet).  

 Det ska finnas en tydlig plan för uppföljning redan vid nominering. 
 Säkra kommunikationen till berörda om beslut kopplat till nya 

behandlingar och terapier.   

5. Utveckling av metoder för uppföljning av effekter av nya läkemedel och 
snabbare tillgång till real life-data tillsammans med läkemedelsindustrin 

 Som ett led i snabbare tillgång till real life-data kommer inventering av 
register med adekvat tillgång till data identifiera lämpligt projekt för 
fördjupad regional introduktionsuppföljning.  

 Att initiera ”testbäddsprojekt” som ett sätt att utveckla samarbetsformerna 
med forskande läkemedelsindustrin. Påbörjas under 2017 och genomförs 
under 2018-2019. 

 Att se över hur Strategiska studier kan knytas till Västra 
Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, 
metoder och kunskapsunderlag vad gäller process och finansiering. 
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6. Snabbare introducering av kunskapsunderlag 
 Antalet nomineringstillfällen utökas till tre gånger per år. 
 Tydliga instruktioner och riktlinjer för nomineringsarbetet skall underlätta 

och vara ett stöd i processen att snabbare introducera kunskapsunderlag.   

7. Stödstrukturer för Program- och prioriteringsrådet och processen för 
ordnat införande 

 Beredningsgrupperna är centrala funktioner i arbetet med OI. Då 
beredningsgruppernas arbete kommer att öka i omfattning, i samband med 
införandet av tre etapper, behöver förvaltningarnas möjligheter att delta i 
beredningsarbetet förbättras. Vi föreslår att tjänsteköp, för den tid som 
deltagarna lägger på bedömningsarbetet, införs. 

 En sammanhållen kommunikations- och informationsplan över 
förändringar kopplat till utvecklingen av Västra Götalandsregionens 
modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag tas fram. Till arbetet knyts en kommunikatör.  

 Projektet Kvalitetsdriven utveckling av vården kommer att redovisas i 
januari 2018. Detta arbete handlar om översyn av kunskapsorganisationen 
för att möta kvalitetsdriven vård (se handlingsplan omställningsområde 4 
HS 2017-00358). 
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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 8 december 2017 09:18 
Till: Eva Arrdal; PV Närhälsan; Kristin Créton; Åsa Leandersson; AL 

Alingsåsstyrelse; ANS ans; Kungälvs Sjukhus; Frölundaspecialistsjukhus; 
NU Nusjukv kansli; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; SkasDiariet; Säs; 
Habiliteringochhälsa 

Ämne: Expediering av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 28 
november 2017 - Förflyttning av dirigeringsfunktionen från 
regionstyrelsen till styrelsen för beställd primärvård 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 28 november 
2017 - Förflyttning av dirigeringsfunktionen från regionstyrelsen till 
styre....pdf; Förflyttning av dirigeringsfunktion från regionstyrelsen till 
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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Protokoll från regionstyrelsen, 2017-11-28 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 293 

Verksamhetsövergång - dirigering av liggande transporter 
från regionstyrelsen till styrelsen för beställd primärvård 
Diarienummer RS 2017-05114 

Beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att dirigeringsfunktionen förflyttas till styrelsen 

för beställd primärvård enligt uppdrag daterat 2017-11-12 
2. Regionstyrelsen uppdrar till ordförande att underteckna uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2014 har Koncernkontoret på uppdrag av sjukhusstyrelserna1 bedrivit 
dirigeringsfunktion för liggande transporter dagtid på vardagar. I uppdraget har även ingått 
koordinering av raster och måltidsuppehåll för ambulanspersonal.  
 
Regionstyrelsen beslutade den 12 september 2017, § 212 att lämplig organisatorisk hemvist 
för alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion som bedrivs i egen regi är styrelsen för 
beställd primärvård. 
 
Dirigeringsfunktionen har en nära koppling till prioriteringeringsfunktion. Bedömningen är 
att det går att uppnå en högre grad av effektivitet och samordning om verksamheten bedrivs 
inom samma organisation. Uppdraget kan på längre sikt organiseras tillsammans med 
prioriteringsfunktionen och 1177. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 

 Bilaga Uppdrag avseende dirigeringsfunktion för liggande transporter 
inom alarmeringstjänsten 

 

Skickas till 
 Eva Arrdal för genomförande 
 Styrelsen för beställd primärvård för genomförande 
 Berörda utförarstyrelser för kännedom 
 Kristin Creton för kännedom 
 Åsa Leandersson för kännedom 

 
 

                                                 
1 Avser de sjukhusstyrelser som har prehospital verksamhet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-
sjukvården, Södra Älvsborg Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Kungälvs Sjukhus. Benämns sjukhusen i detta 
dokument. 
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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 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-11-12 
Diarienummer RS 2017-05114 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Ann-Sofie Rundberg 
Telefon: 070 82 40 13 
E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Förflyttning av dirigeringsfunktion från 
regionstyrelsen till styrelsen för beställd 
primärvård 
Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen beslutar att dirigeringsfunktionen förflyttas till styrelsen 
för beställd primärvård enligt uppdrag daterat 2017-11-12 

2. Regionstyrelsen uppdrar till ordförande att underteckna uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2014 har Koncernkontoret på uppdrag av sjukhusstyrelserna1 bedrivit 
dirigeringsfunktion för liggande transporter dagtid på vardagar. I uppdraget har även ingått 
koordinering av raster och måltidsuppehåll för ambulanspersonal.  
 
Regionstyrelsen beslutade den 12 september 2017, § 212 att lämplig organisatorisk hemvist 
för alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion som bedrivs i egen regi är styrelsen för 
beställd primärvård. 
 
Dirigeringsfunktionen har en nära koppling till prioriteringeringsfunktion. Bedömningen är 
att det går att uppnå en högre grad av effektivitet och samordning om verksamheten bedrivs 
inom samma organisation. Uppdraget kan på längre sikt organiseras tillsammans med 
prioriteringsfunktionen och 1177. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Finansiering 
Kostnader för dirigeringsfunktionen ska hanteras enligt de principer som 
tillämpas idag, vilket innebär att kostnaderna belastar de styrelser och nämnder 
som ansvarar för ambulansverksamhet. (HSS 20170621 §170) 

Genomförande av beslut 
Facklig samverkan genomförs på Närhälsan och Koncernkontoret. 
Koncernkontorets organisation anpassas utifrån förändringen. 

                                                 
1 Avser de sjukhusstyrelser som har prehospital verksamhet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-
sjukvården, Södra Älvsborg Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Kungälvs Sjukhus. Benämns sjukhusen i detta 
dokument. 
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Datum 2017-11-01 
Diarienummer RS 2017-05114 
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Beredning 
Beredning av ärendet har skett i samrådsgruppen för prehospital verksamhet samt 
i nära samarbete med representanter för Närhälsan. 
Ärendet behandlas på RS-MBL 2017-11.20 

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 
 

Eva Arrdal 
Direktör utförarstyrning och 
samordning

Bilaga 
 Uppdragshandling avseende dirigeringsfunktion för liggande transporter 

inom alarmeringstjänsten daterad 20171112. 

Besluten skickas till 
 Eva Arrdal för genomförande 
 Styrelsen för beställd primärvård för genomförande 
 Berörda utförarstyrelser för kännedom 
 Kristin Creton för kännedom 
 Åsa Leandersson för kännedom 
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Uppdrag 
Datum 2017-11-12 
Diarienummer RS 2017-05114 
 

 
 
 

Uppdrag avseende dirigeringsfunktion för 
liggande transporter inom alarmeringstjänsten 
Dirigeringsfunktionen förflyttas från regionstyrelsen1 till styrelsen för beställd primärvård2 
från och med den 1 januari 2018 
Detta uppdrag gäller tills vidare och förlängs årsvis automatiskt per den siste 
oktober året innan om parterna dessförinnan inte kommit överens om något annat.  

Utgångspunkter 
Sedan 2014 har Koncernkontoret på uppdrag av sjukhusstyrelserna3 bedrivit 
dirigeringsfunktion för liggande transporter. I uppdraget har även ingått koordinering av 
raster och måltidsuppehåll för ambulanspersonal.  
 
Regionstyrelsen beslutade den 12 september 2017, § 212 att lämplig organisatorisk hemvist 
för alarmeringstjänstens prioriteringsfunktion som bedrivs i egen regi är styrelsen för 
beställd primärvård. 
 
Dirigeringsfunktionen har en nära koppling till prioriteringeringsfunktion. Bedömningen är 
att det går att uppnå en högre grad av effektivitet och samordning om verksamheten bedrivs 
inom samma organisation. Uppdraget kan på längre sikt organiseras tillsammans med 
prioriteringsfunktionen och 1177. 

Uppdrag 
Dirigering av liggande transporter 
Ansvar för VGRs dirigering av liggande transporter vardagar 7 – 18.  
Dirigering av liggande transporter nattetid och helger ingår i det uppdrag som 
regleras i tilläggsöverenskommelsen avseende prioriteringsfunktionen (dnr HSS 
2017-00081). 
 
Koordinering av raster och måltidsuppehåll för ambulanspersonal 
Verksamheten bedrivs alla årets dagar klockan 10 – 19.30 
Raster  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Måltidsuppehåll  NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Kungälvs sjukhus. 
  

                                                 
1 Benämns Koncernkontoret i detta dokument 
2 Benämns Närhälsan i detta dokument 
3 Avser de sjukhusstyrelser som har prehospital verksamhet: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-
sjukvården, Södra Älvsborg Sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Kungälvs Sjukhus. Benämns sjukhusen i detta 
dokument. 
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Ekonomisk ersättning 
Verksamheten finansieras av sjukhusen. Koncernkontoret ansvarar för den 
ekonomiska hanteringen och ersätter Närhälsan enligt detta uppdrag. Närhälsan 
ersätts enligt löpande räkning. Den faktiskt upparbetade kostnaden i enlighet med 
överenskommet uppdrag faktureras månadsvis i efterskott.  
 
Kostnaderna för 2018 beräknas till 5 000 tkr och utgår från verksamhetens 
omfattning och kostnader 2017 vilket motsvarar att: 

 verksamheten bemannas med 7 årsarbetare 
 Närhälsan ersätts för teknikkostnader som beräknas uppgå till 780 tkr 
 Närhälsan beräknar att de direkta merkostnaderna för administrativt 

stöd/stabsfunktioner uppgår till 130 tkr. 
 övriga kostnader ingår i redovisad kalkyl.  

Uppföljning av de uppkomna kostnaderna kommer att ske kvartalsvis. Justeringar 
kan komma att ske efter en sådan uppföljning om debiteringen i väsentlig grad 
avviker från överenskommelsen eller det underlag som ligger till grund för den. 
 
Verksamheten bedrivs i Koncernkontorets lokaler på Svangatan i Göteborg i den 
lokal som är certifierad i enlighet med SOS Alarm ABs säkerhetskrav. Eftersom 
lokalerna på Svangatan även är avsedda för krisledning kvarstår hyresavtalet, 
kostnaderna för lokalen och röd telefoni på Koncernkontoret tills vidare. 

Uppföljning utvärdering 
Regiondirektören har beslutat om samordningsgrupp prehospital verksamhet. I 
gruppen ingår ledningspersoner för förvaltningar med ansvar för 
ambulanssjukvård respektive prioriteringsfunktionen. Den leds av direktör för 
utförarstyrning och samordning. Gruppens uppgift är att på en övergripande 
strategisk nivå samordna, styra och leda det regiongemensamma arbetet inom den 
prehospitala verksamheten. Med prehospital verksamhet avses larmbehandling 
och ambulanssjukvård. Den prehospitala verksamheten har stora möjligheter till 
ökad samordning regionalt utan att bryta upp nuvarande organisatoriska gränser. 
Centralt i det fortsatta arbetet är säkerställande av hög kvalitet och en effektiv 
verksamhet genom samordning och gemensamt utnyttjande av regionens samlade 
kapacitet. Koncernperspektiv och ökad samverkan är ett led i denna strävan.  
 
Gruppen kommer att utifrån sitt uppdrag att stödja utvecklingen av och följa upp 
dirigeringsfunktionen.  
 
 
 
Västra Götaland 2017-__-__ Västra Götaland 2017-__-__ 
 
 
………………………………  ……………………………… 
Johnny Magnusson Linn Brandström 
Ordförande  Ordförande 
Regionstyrelsen Styrelsen för beställd primärvård 
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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 19 december 2017 16:25 
Till: Expediering; Joakim Björck; Anna-Karin Jernberg 
Ämne: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 12 december 2017 - 

Fördelning av investeringsramar 2018 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 12 december 

2017 - Fördelning av investeringsramar 2018.pdf 
 
Hej, 
Här kommer regionstyrelsens beslut i ärendet. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 309 

Fördelning av investeringsramar 2018 
Diarienummer RS 2017-01136 

Beslut 
 

1. Regionstyrelsen fastställer förslag till fördelning av investeringsramar för 
2018 enligt tabell i tjänsteutlåtande daterad 2017-12-06 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige har i budget för 2018 och plan 2019-2020 beslutat om en 
investeringsram som uppgår till 4,8 mdkr för respektive år samt bemyndigat 
regionstyrelsen att fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2018. 
Koncernkontoret har under hösten sammanställt och berett investeringsbehovet 
för 2018. Förslaget framgår av tabell i tjänsteutlåtandet daterat 2017-12-06 och 
innebär följande ramar; fastighetsinvesteringar 2 302 mnkr, 
utrustningsinvesteringar 2 063 mnkr och fordon 635 mnkr. Sammantaget innebär 
detta en investeringsram på 5 mdkr vilket överstiger beslutad ram med 200 mnkr. 
Skälet är att behovet av investeringsmedel för tåg har bedömts bli högre än vad 
som angavs i regionfullmäktiges beslut för 2018 samtidigt som historiska 
erfarenheter visar att de samlade investeringsutgifterna inte nått upp till beslutade 
ramar, varför bedömningen är att utflödet inte kommer att överskrida 4,8 mdkr för 
2018.  
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande  

 

Skickas till 
 Nämnder och styrelser för kännedom  
 Koncernkontoret Joakim Björck för kännedom 

joakim.bjorck@vgregion.se 
 Koncernkontoret Anna-Karin Jernberg för kännedom anna-

karin.jernberg@vgregion.se 
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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 19 december 2017 16:29 
Till: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; NU Nusjukv kansli; SkasDiariet; Säs; 

Joakim Björck; Anna-Karin Jernberg 
Ämne: Expediering av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 12 

december 2017 - Strategiska utrustningsinvesteringar 2018 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 12 december 

2017 - Strategiska utrustningsinvesteringar 2018.pdf; Strategiska 
utrustningsinvesteringar 2018.pdf; Nominering av strategiska 
utrustningsinvesteringar 2018.pdf; Bilaga 1 Nominering till strategiska 
utrustningsinvesteringar 2018  17-09-25.pdf; Bilaga 2 Strategiska 
utrustningsinvesteringar 2018 17-09-28.pdf 

 
Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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Protokoll från regionstyrelsen, 2017-12-12 
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§ 310 

Strategiska utrustningsinvesteringar 2018 
Diarienummer RS 2017-01061 

Beslut 
1. Regionstyrelsen godkänner att 84,7 mnkr fördelas till strategiska 

medicintekniska utrustningsinvesteringar 2018 enligt tabellen i 
tjänsteutlåtande 2017-12-06 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar en investeringsram för 
strategisk medicinteknisk utrustning på akutsjukhusen. Ansökningar har kommit 
från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus 
samt Skaraborgs sjukhus. 
Utvärdering av ansökningar har gjorts inom koncernkontoret och resultatet av 
bedömningen framgår av tabellen i tjänsteutlåtandet daterat 2017-12-06. 
Sammantaget föreslås att 84,7 mnkr fördelas till de ansökningar som bedömts 
som strategiska.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande  

 

Skickas till 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se  

för kännedom 
 NU-sjukvården nusjukv.kansli@vgregion.se för kännedom 
 Södra Älvsborgs sjukhus sas@vgregion.se för kännedom 
 Skaraborgs sjukhus diariet.skas@vgregion.se för kännedom 
 Koncernkontoret joakim.bjorck@vgregion.se för kännedom 
 Koncernkontoret anna-karin.jernberg@vgregion.se för kännedom 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-12-06 
Diarienummer RS 2017-01061 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Anita Wessman 
Telefon: 0709 694390 
E-post: anita.wessman@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Strategisk medicinteknisk 
utrustningsinvestering 2018 
Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

1. Regionstyrelsen godkänner att 84,7 mnkr fördelas till strategiska 
medicintekniska utrustningsinvesteringar 2018 enligt tabellen i 
tjänsteutlåtande 2017-12-06.  

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar en investeringsram för 
strategisk medicinteknisk utrustning på akutsjukhusen. Ansökningar har kommit 
från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus 
samt Skaraborgs sjukhus. 
Utvärdering av ansökningar har gjorts inom koncernkontoret och resultatet av 
bedömningen framgår av tabellen i tjänsteutlåtandet daterat 2017-12-06. 
Sammantaget föreslås att 84,7 mnkr fördelas till de ansökningar som bedömts 
som strategiska.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Totalt har 23 ansökningar på totalt 288,3 mnkr kommit in från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus samt Skaraborgs 
sjukhus. Av tabellen i detta tjänsteutlåtande framgår vilka ansökningar som 
kommit in samt hur de bedömts. Nio av ansökningar föreslås godkännas då de 
bedömts som strategiska. Två ansökningar avser operationsrobot och förslaget för 
dessa är avslag i avvaktan på resultat av koncentration av vården. En ansökan 
avseende tryckkammarutrustning bedöms höra till motsvarande fastighetsprojekt 
och kommer därför att hanteras i särskilt ärende kopplat till investeringsplan 
2016-2018 (dnr RS 2017-05237).  

Beredning 
Ärendet har beretts på koncernkontoret av sakkunniga inom medicinteknisk 
utrustning, utveckling och investeringar. Diagnostikrådet har yttrat sig. 
Investeringsrådet har berett det slutliga förslaget till beslut.  
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Förhandling enligt MBL § 11 har ägt rum den 4 december 2017. Information om 
ärendet har lämnats på ägarutskottet 2017-12-06.  

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Joakim Björck 
Ekonomidirektör

 

Besluten skickas till 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se  

för kännedom 
 NU-sjukvården nusjukv.kansli@vgregion.se för kännedom 
 Södra Älvsborgs sjukhus sas@vgregion.se för kännedom 
 Skaraborgs sjukhus diariet.skas@vgregion.se för kännedom 
 Koncernkontoret joakim.bjorck@vgregion.se för kännedom 
 Koncernkontoret anna-karin.jernberg@vgregion.se för kännedom 
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Sjuk-

hus

Utrustning Verksamhetens 

beskrivning

Investering Beredning Beslut Motivering

NU Operationssal utrustad för pacemakeroperationer  Kapacitetshöjande. 2 200 000 Avslag Ej strategisk

NU Da Vinci operationsrobot Ny medicinsk teknik. 

Kapacitetshöjande. 

25 000 000  Avslag Är strategisk. Avvakta 

koncentration av vård.

NU Ultraljudsmaskin, mobil  Kapacitetshöjande 1 000 000 Avslag Ej strategisk

NU Trippelkvadrupol för droganalys UHPLC-MS/MS Kapacitetshöjande 2 500 000 Diagnostikrådet står bakom. Godkänn Strategisk.  

NU Komplettering med avläsning til utodlingsinstrument Kiestra. Ny medicinsk teknik. 10 000 000  Hör ihop med "regionalisering" av 

labmedicin. Se även WCA2 (SU) nedan.  

Utbetalning 2019. Investeringsbeloppet kan 

blir 1,2 mnkr-10 mnkr beroende på utfall av 

pågående upphandling. Diagnostikrådet står 

bakom.

Godkänn Strategisk 

SU HBO. Inköp och installation av ersättningsutrustning för 

behandlingsmodalitet hyperbar syrgas.

85 000 000 Vid beredning av med strat utr 2016 

bedömdes att detta skulle finansieras som 

fastighetesinvestering. Det strategiska 

fastighetsprojektet kommer att omnomineras 

till investeringsplanen 2018 pga utökning av 

projektet. Strategisk utrustning tas med i 

samma ärende.  

Flyttas till 

investerings

plan 2016-

2018

Är strategisk utrustning 

som hör ihp med 

strategisk 

fastighetsinvestering 

SU Automatiserad odling WCA2 till klinisk mikrobiologt Ny metod/behandling. 10 000 000  Hör ihop med "regionalisering" av 

labmedicin. Se öven ärende Kiestra (NU).  

Utbetalning 2019 Diagnostikrådet står bakom

Godkänn Strategisk 

SU Avancerad datortomograf till Neurokirurgi Ny metod/behandling. 

Utökad kapacitet

5 300 000 Godkänn Strategisk

SU Avancerad skopieenhet ÖNH Utökad kapacitet 8 400 000 Avslag Ej strategisk

SU Diffusionskammare för Hjärt-PET/CT Ny metod/behandling. 

Utökad kapacitet

2 000 000 Avslag Finansieras inom FoU

SU Flödescytometer (FACS) analysatorer och 

provladdningsinstrument till Laboratoriemedicin

Ny metod/behandling. 

Utökad kapacitet. 

12 000 000 Diagnostikrådet står bakom Godkänn Strategisk 

SU ImmunoCap 1000 för immunologiska analyser Utökad kapacitet. 2 000 000 Diagnostikrådet står bakom Godkänn Strategisk 

SU Mobil ögonbottenkamera för oftamologisk pediatrik diagnostik Ny metod/behandling. 1 900 000 Avslag Ej strategisk

SU PET/CT till BOIC Ny metod/behandling. 

Utökad kapacitet

25 000 000  Ingår i flerårsplan 10 år för PET/CT. 

Diagnostikrådet står bakom

Godkänn Strategisk 

SU Scanner till fräsmaskin Ortopedteknik Ny metod/behandling. 

Utökad kapacitet 

1 500 000 Avslag Ej strategisk

Strategisk medicinteknisk utrustning 2018 
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Sjuk-

hus

Utrustning Verksamhetens 

beskrivning

Investering Beredning Beslut Motivering

SU Scanner till fräsmaksin Ortopedteknik Ny metod/behandling. 

Utökad kapacitet 

1 500 000 Avslag Ej strategisk

SU Simoa (single molecule array) Klinisk kemi Ny metod/behandling. 1 200 000 Diagnostikrådet står bakom Godkänn Strategisk 

SU Skandionkliniken Ny metod/behandling. 1 000 000 Avslag Ej investering för VGR

SU System för brachyterapi (HDR och PDR) Påverkar sjukvårdens 

struktur.

9 000 000 Avslag  Ej strategisk

SU Telemedicinsk utrustning till Barnhjärtsjukvården Ny metod/behandling 1 700 000 Avslag  Ej strategisk

SU Uppgradering MR barn 1,5T och 3T och MR SS 3 T Ny metod/behandling. 

Utökad kapacitet

8 400 000 Avslag  Ej strategisk

SÄS Navigationssystem för robotkirurgi Ny medicinsk teknik. 

Kapacitetshöjande.

27 000 000 Avslag Är strategisk. Avvakta 

koncentration av vård. 

SÄS Övervakningsutrustning Två föråldrade system 

byts mot ny teknik. 

39 000 000 Vid förra årets beredning av strat med tekn 

utrustning beslutades det att man skulle 

avvakta utvärdering av regiongemensamt 

projekt och upphandling. Bedömningen  är 

att detta är en ersättningsutrustning och ska 

gå på egen ram.   

Avslag Ej strategisk

SkaS Magnetkamera MR 3T Kapacitetshöjande. 16 000 000 Skas har utrymme i ramar 2018 för ersättning 

av MR. De har för avsikt att samordna inköpet 

med denna utökning.

Godkänn Strategisk

Total ansökningar 297 100 000  

Total efter beredning i utrustningsgrupp och investeringsråd 84 700 000

Strategisk medicinteknisk utrustning 2018 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-10-18 
Diarienummer SU 2017-04656 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Handläggare: Rolf Väänänen 
E-post: rolf.vaananen@vgregion.se

 

Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Nominering av strategiska utrustningsinvesteringar 
2018 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar att till 
regionstyrelsen nominera strategiska utrustningsinvesteringar 2018 till en 
beräknad investeringsutgift på totalt 94,3 mnkr.  

2. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutar också att 
informera regionstyrelsen om: 
 sjukhusets planerade behov av att införskaffa linjäracceleratorer för 

75 mnkr under 2019-2020, samt att 
 det finns ett behov att 2019 införskaffa en utrustningsplattform för 

DNA-extraktion för 4,7 mnkr  
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen beslutade 2008-06-17 om en ny berednings- och beslutsprocess avseende 
strategiska utrustningsinvesteringar. 
 
Strategiska utrustningsinvesteringar i detta sammanhang definieras som nyinvestering i 
medicinsk utrustning som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: 
 

1. Investeringar i ny utrustning av strategisk karaktär avser etablering av ny teknik 
eller nya behandlingsmetoder som inte finns i nuläget inom regionen. Dessa 
nomineras av respektive sjukhus och bereds ur verksamhetssynpunkt av Program- 
och prioriteringsrådet. Även i de fall sjukhusen använder sitt eget 
grundinvesteringsutrymme till investeringar i ny teknik mm av strategisk karaktär 
enligt punkt 1 ovan ska Program- och prioriteringsrådet yttra sig över och godkänna 
dessa investeringar. 

2. Investeringar som påverkar sjukvårdens struktur. Exempelvis investeringar som i 
väsentlig omfattning påverkar patientströmmar och kompetensförsörjning. Dessa 
nomineras av respektive sjukhus. 

3. Investeringar som innebär en högre kapacitet. Detta avser utökad kapacitet 
avseende strategisk utrustning som redan finns vid sjukhuset. Exempel på detta kan 
vara att vid ett sjukhus utöka kapaciteten från en till två MR-kameror. Dessutom 
ska det gemensamma utrymmet användas till nyanskaffning av strategisk utrustning 
(som finns idag inom regionen). Exempelvis anskaffning av MR-kamera till ett 
sjukhus som inte har sådan utrustning. Dessa nomineras av respektive sjukhus. 
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Det gemensamma utrymmet ska avse investeringar av väsentlig omfattning. 
Sjukhuset skall i oktober månad nominera behov av strategiska utrustningsinvesteringar. 
 

Förslag 
För nominering av strategiska utrustningsinvesteringar 2018 har Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset under våren, genomfört en beredningsprocess under ledning av 
styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning, där bl. a. samplaneringsgrupperna 
varit engagerade. Förvaltningen föreslår att styrelsen nominerar utrustningen till en 
investeringsutgift om 93,3 mnkr för 2018. Utrustningsobjekten redovisas i bilaga 2. 
 
Från åren 2019 till 2020 finns behov att byta ut tre linjäracceleratorer – två på Sahlgrenska 
sjukhuset samt en på SÄS. Investeringsutgiften för fem linjäracceleratorer uppgår till 
75 mnkr. För 2019 anges ett behov för en investering i en utrustningsplattform för DNA-
extraktion inom klinisk diagnostik och forskning. Utrustningen behövs för att kunna 
leverera DNA av hög kvalité och provmängd i den koncentration och format som 
forskare/kliniker behöver för genetisk analys inom Västra Götalandsregionen. 
Investeringen uppgår till 4,7 mnkr. 

Ekonomi 
Ökade kostnader för avskrivning och räntor finansieras genom sjukhusgemensam 
avsättning i respektive årsbudget. 

Beredning 
Ärendet har beretts med de fackliga organisationerna, i styrgruppen för 
investeringar i lokaler och utrustning och i sjukhusledningen på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.  

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

Ann-Marie Wennberg 
Sjukhusdirektör 

 

Bilaga 
 Bilaga 1 Beskrivning strategiska utrustningsinvesteringar 2018 och kommande år, dat. 

2017-09-25 
 Bilaga 2 Strategiska utrustningsinvesteringar, objekt dat. 2017-09-28 

 
 

Besluten skickas till 
 Regionstyrelsen – regionstyrelsen@vgregion.se 
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Beskrivning strategiska utrustningsinvesteringar 2018 och kommande år 

Beredning av ärendet har skett i styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning efter 
avstämning med berörda samplaneringsordföranden. 

 
Automatiserad utodling och avläsning WCA2 till Klinisk Mikrobiologi 
 
Infektionsdiagnostik av bakterier och svampar sker främst genom att dessa odlas fram. 
Traditionellt har detta varit ett manuellt arbete, att för hand med platinös odla ut bakterierna från 
patientprovet på agarplatta. Efter inkubering 1-10 dagar i olika typer av miljöer har agarplattorna 
plockats fram och avläsning skett okulärt av sjukvårdspersonal.  
Tekniska framsteg har inneburit att odling på agarplatta från åtminstone flytande material som 
tex urin kan ske utan manuell hantering och sådan utodlingsrobot finns för närvarande på de 
mikrobiologiska laboratorierna vid SÄS, NU och vid SU.  
Till utodlingsroboten finns också möjlighet att koppla automationslinjer som automatiskt efter 
odling av provet transporterar detta in i inkubatorer och agarplattorna fotograferas senare efter 
angiven tid i inkubatorerna (ca 1-10 dygn). Avläsning av sjukvårdspersonal sker sedan vid 
datorskärm. 
Instrumentet höjer kvaliteten på den odlingsbaserade diagnostiken. Prover processas helt 
automatiskt och besvaras digitalt. Detta leder till mindre risk för manuella fel och därmed 
förbättrad patientsäkerhet.  
Alla prover odlas, inkuberas och avläses från instrumentet utan manuell hantering. Kontakt 
mellan framväxt mikroorganism och personal minskas, vilket i sin tur leder till minskad risk för 
laboratoriesmitta av farliga mikroorgansimer, något som varit ett växande problem under de 
senaste åren. 
Denna helautomation finns redan i Stockholm och Lund mfl av landets större mikrobiologiska 
laboratorier. Utrustningen planeras till laboratoriet i SÄS (ekonomiskt utrymme finns redan) och 
upphandling är tänkt påbörjas snarast i höst. Sahlgrenska universitetssjukhuset har av olika skäl 
bla utrymmes, inte kunnat skaffa påbyggnadsutrustningen men då läget nu på olika sätt 
förändrats är det hög tid att på ett effektivt sätt vara delaktiga i den regionala 
upphandlingsprocessen.  
 
Investeringen har beräknats till 10 mkr, samt ombyggnadskostnader motsvarande 1-1,5 mkr. 
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Intraoperativ datortomograf på neurokirurgisk operationsavdelning 
 
Vid alla neurokirurgiska ingrepp görs idag röntgenundersökning, med datortomografi eller 
magnetkamera efter ingreppet, oftast inom 48 timmar. Det man vill veta vid en sådan 
undersökning är om ett implantat (t ex slang för dränage, elektrod för hjärnstimulering eller 
skruvar i kota) ligger på rätt plats eller om det uppkommit någon blödning vid operationen. Om 
man upptäcker att något inte ser riktigt ut, till exempel att en skruv hamnat på fel plats och 
trycker på en nervrot eller ryggmärgen, eller att en slang för dränage inte ligger på rätt plats får 
operationen göras om. Vid shuntoperationer för hydrocefalus (vattenskalle) är det mellan 
25-50 % av kateterslangar som inte ligger på optimal plats, och där ny operation kan bli aktuell.  
 
En intraoperativ datortomograf kan avbilda skallen, hjärnan och kotor i halsryggen och ge 
information om placering av skruvar eller slangar respektive blödning i skallen i operationssalen 
medan man fortfarande har en möjlighet att korrigera en slang eller skruv som ej sitter optimalt. 
Genom att flytta in datortomografen på en neurokirurgisk operationssal uppnås flera fördelar 
avseende patientsäkerhet, kvalitet på operationsresultatet och postoperativa undersökningar. 
 
Vid ryggkirurgi, där intraoperativ datortomografi (O-arm) använts mest har man visat att denna 
utrustning minskar komplikationer när det gäller operationer som innebär fixation av olika delar 
av kotpelaren. Bland annat har man visat att operationer med O-arm minskar 
reoperationsfrekvensen och minskar vårdtiden. Man har också visat att O-arm navigation inte 
ökar operationstiden jämfört med genomlysningstekniker trots att man oftast utför med 
komplicerade ingrepp på fler nivåer med O-arm (Xiao R, JNS spine March 2017). Läget av 
skruvar eller plattor för fixation kan kontrolleras direkt på operationsbordet vilket förutom en 
möjlighet till korrigering av läget av osteosyntesmaterialet vid ev felplacering även gör att 
patienterna slipper att genomgå annan radiologisk undersökning postoperativt (Xiao, JNS Spine 
2017). Stråldosen är också mindre för patienterna jämfört med en CT undersökning som är den 
undersökning som utförs postoperativt vid denna typ av ingrepp (Pitteloud, European Spine 
2017). 
 
Vid epilepsikirurgi använder vi en typ av intrakraniella utredningar,där flera tunna elektroder 
läggs in i hjärnan för att loklalisera det anfallsgivande området.  Precisionen hos oss ligger i nivå 
med andra grupper med liknande teknik (Dorfer, Neurosurgery 2014, Nowell, Neurosurgery 
2014) ca 3,5 mm. För att fortsatt hålla en hög säkerhet behövs ytterligare precision vid 
inläggningen, detta kan uppnås med intraoperativ datortomograf då den används med patienten 
på plats på operation med huvudet redan fixerat. Man kan då komma ned till en precision nära 1 
mm vilket radikalt minskar risken för komplikationer. Man har då också möjligheten att göra en 
omedelbar postoperativ undersökning med O-armen för att kontrollera elektrodlägena, och för att 
utesluta att en blödning ändå uppstått (Gonzales 2016). Särskilt viktigt är detta för de mindre 
barnen där tekniken är svårare.  
 
Sammantaget hade en intraoperativ datortomograf ökat kvaliteten och patientsäkerheten vid 
neurokirurgiska ingrepp, minskat reoperationsfrekvensen samt genom färre reoperationer och 
minskat behov av postoperativ röntgenundersökning gett minskade kostnader.  
 
Investeringen har beräknats till 5,3 mnkr. 
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Avancerad skopienhet Örön Näsa Halls 
 
Patienter med stämbandsförändringar, stämbandsförlamningar, sväljningssvårigheter och 
andningssvårigheter samt spottkörtelsjukdomar (som i många fall skulle kunna utredas och 
behandlas på mottagning om rätt utrustning fanns tillgänglig) utreds och behandlas idag på Op7 
och läggs in på avd 125. ÖNH mottagningarna har inte hängt med i den tekniska utvecklingen av 
möjligheter till endoskopiska utredningar och behandlingar och möjligheter till 
bilddokumentation tillgodoses ej. 
 
Minst 200 pat per år kommer att kunna dra nytta av den mer avancerade endoskopiska 
behandlingen men kan utökas vid behov och med utökning av mottagningspersonal. 
 
ÖNH mottagningarna har ca 25 000 mottagningsbesök per år och den stora majoriteten av dessa 
kommer att dra nytta av förbättrad bildkvalitet vid endoskopiska undersökningar i näsa och svalg 
samt mikroskopi av öron med mölighet till bilddokumentation. 
 
Investeringen har beräknats till 8,4 mnkr. 
 
Diffusionskammare för hjärt-PET 
 
Med PET/CT teknik kan man undersöka hjärtperfusion med radioaktivt vatten. Detta är en mycket 
kortlivad tracer (radioaktivt läkemedel för diagnostik) som kan tillverkas i cyklotronen i BoIC. 
PET/CT möjliggör också att man samtidigt gör en CT-coronarangiografi. Det innebär att man vid 
samma undersökning kan kartlägga anatomin med ev förträngningar i kranskärlen och vad dess 
förträngningar har för betydlese för hjärtats perfusion (genomblödning). Metoden är intressant ur 
ett forskningsperspektiv men också för utvalda kliniska patienter. Planering finns för 
forskningssamarbete med kardiologen SU, AstraZenica, och PET-centrum i Uppsala och Åbo, 
Finland. 
 
I cyklotronen i BoiC kommer man kunna tillverka radioaktivt syre (15-O). Detta leds i ett 
slangsystem till PET/CT-kamerarummet. Diffusionskammaren omvandlar syrgasen till radioaktivt 
vatten, som sedan injiceras i patienten. Övriga instrument som behövs för produktion av 
radioaktivt vatten finns redan på plats.  
 
Investeringen uppgår till 2 miljoner 
 
 
Flödescytometrar (FACS) analysatorer och provladdningsinstrument till 
Laboratoriemedicin 
 
Tekniken är idag helt nödvändig inom både diagnostiken av maligna blodsjukdomar, 
immunologiska sjukdomar, transplantationer av olika slag samt vissa infektionssjukdomar 
(HIV). De analyser som utförs på instrumenten har senaste åren ökat i volym och applikationerna 
har utökats. Betydelsen av t.ex. kvantifiering av små mängder leukemiceller har ökat dramatiskt 
de senaste åren, från att tidigare analyserats i studiesyfte i vissa behandlingsprotokoll och nu 
styra behandlingsval inom ett ökat antal leukemiformer. Utvecklingen av reagens och instrument 
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som kan analysera fler antikroppar också lett till att man kan få en allt större förståelse för 
immunbristtillstånd och autoimmunitet. Detta kräver, liksom kvantifiering av leukemiceller, 
instrument som kan hantera många antikroppar. Noterbart är att man därigenom kan effektivisera 
analysen av varje. När fler antikroppar och celler kan analyseras samtidigt behövs mindre total 
mängd provmaterial. Istället för att som nu göra antikroppsanalys på många rör med få 
antikroppar i varje kan man med modernare utrustning kombinera alla antikroppar i ett rör med 
därmed snabbare analys och totalt minskad antikropps- och arbetstidsåtgång.    
 
Tekniken inom fältet möjliggör idag också cellsortering för diagnostik och vård.  Investering i 
instrument för fluorescensaktiverad cellsortering kommer att möjliggöra ytterligare analyser 
inom leukemimonitorering (där flödescytometri kombineras med genetiska analyser) samt 
framställning av cellprodukter för immunologiska behandlingsapplikationer enligt gällande EU-
lagstiftning för celler och vävnad.  
 
Investeringen har beräknats till 12 mnkr. 
 
 
ImmunoCap 1000 för analys av IgE-antikroppar mot allergener 
 
I modern allergidiagnostik behöver man kunna göra analyser av allergena komponenter bl.a. för att 
kunna planera behandling med toleransinducerande specifik immunterapi. Man behöver även utöka 
analysrepertoaren för IgE-antikroppar mot allergener. Med ImmunoCap1000 kan man ha ett stort 
antal allergener (inklusive allergena komponenter) lagrade på instrumentet, vilket gör att man kan 
analysera varje dag och därmed få snabbare svarstider. Uppföljning av positiva screeningprover blir 
också mer rationell och snabbare. ImmunoCap 1000 kommer att vara arbetsbesparande för 
verksamheten, vilket är viktigt då provantalet beräknas fortsätta att öka och personalen är begränsad.  
  
Man behöver med tillgång till ImmunoCap 1000 bara i undantagsfall skicka prover till andra 
laboratorier, viket blir kostnadsbesparande och arbetsbesparande för kliniken.  Idag, när vi bara har 
ImmunoCap 250-instrument, skickas ett betydande antal prover till andra lab.  
  
Vidare har regionen diskuterat att skicka alla immunologiprover till SU, vilket på allergisidan 
innebär en ökning av provvolymen om ca 46 %. Även om inget formellt beslut är taget kring 
detta, så ligger detta i linje med regionens uttalade policy om koncentration av vård. 
  
Sammanfattningsvis ger ImmunoCap 1000: 

1. Kortare svarstider 
2. Arbetsbesparing 
3. Ökad kapacitet 
4. Möjliggörande av regional koncentration av allergidiagnostiken. 

 

Investeringen har beräknats till 2,0 mnkr. 
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Mobil ögonbottenkamera för oftalmologisk pediatrik diagnostik 
 
Mobil vidvinkelkamera för ögonbotten med inbyggd så kallade flourescein angiografi (FA) och 
ocular coherence tomography (OCT) för inom barnögonsjukvården ökade möjligheter inom 
diagnostik, hjälp vid behandling och uppföljning.  
 
Screening av för tidigt födda barn för att upptäcka så kallad prematuritetsretinopati (ROP) utförs 
i Sverige på alla prematura barn som föds <31 födelseveckor och/eller med en födelsevikt på 
1500 gr. Dessa barn följs till näthinnan är fullt utvecklad, d.v.s. tills barnet är motsvarande 
fullgånget (37 födelseveckor). ROP indelas i grad 1-5. Grad 1-2 följs med regelbundna kontroller 
och går så småningom tillbaka av sig själv. Grad 3 (och däröver) är behandlingsindikationer 
vilka vanligtvis utförs med hjälp av laser i narkos vilket skall ske inom 48 tim efter beslut om 
operation. Antal prematura barn förväntas öka då man räddar allt mer omogna barn och även 
sjukare barn överlever. Dessa barn har också en ökad risk för att få behandlingsbar ROP som 
dessutom hos de mest omogna barnen kan uppvisa en aggressivare bild än tidigare. 2015 och 
2016 behandlades drygt 21 barn/år i Göteborg vilket är en dubblering jämfört med tidigare år 
(2008-2014). Vi utför idag ca 700 screeningbesök per år. 
 
Barnen kan ibland vara svårundersökta och gränsfall för behandling får följas tätt. Det är av 
största vikt att man objektivt kan dokumentera hur näthinnan ser ut från ett undersökningstillfälle 
till ett annat. Undersökningsfynd bör kunna diskuteras och kollegor rådfrågas genom digital 
bildöverföring. Det sistnämnda har vi nu under detta år fått möjlighet till genom inköp av en 
mobil ögonbottenkamera (Retcam Shuttle), då dessa screeningundersökningar utförs dels på 
Ögonmottagningen, Drottning Silvia barn och ungdomssjukhus (DSBUS) och dels på de båda 
neonatalavdelningarna behöver en sådan apparatur flyttas mellan mottagning och 
neonatalavdelningarna 1-2 ggr/vecka. Vid anskaffande av ytterligare apparatur, med dessutom 
helt andra utrednings- och dokumentationsmöjligheter genom FA och OCT, kan en apparat för 
screening placeras på neonatalavdelning och en apparat vara befintlig på ögonmottagning för 
undersökningar och som dessutom vid behov tas med till operation och andra undersökningar i 
narkos.  
 
Mobil ögonbottenkamera används framför allt för prematurfödda barn i kombination med FA 
och OCT men även vid andra retinala sjukdomstillstånd hos barn, t ex ärftliga 
näthinnesjukdomar och förfinad dokumentation och utredning vid misstänkt ”Non-accidental 
trauma”, vilket påpekats behov utav bland annat från rättsmedicinskt håll. Det unika med denna 
aktuella teknik är att man kan få allt i en och samma apparatur vilket inte varit möjligt tidigare. 
FA kommer dels vara till hjälp vid behandling av de prematura barnen och dels för utredning av 
oklara retinala tillstånd hos mindre barn. En mobil OCT, viket medför en möjlighet att studera de 
retinala lagren och näthinnans nervfiberlager och synnerv mer i detalj, har breda 
användningsområden och vida använt på barn och vuxna från ca 3-4 års ålder och uppåt. Med 
denna nya teknik har man nu möjlighet att redan på de prematura barnen utföra dessa 
undersökningar och på de något mindre barnen som inte kan medverka och på samtliga 
undersökningar som utförs i narkos. Viktigaste kliniska effekterna är således ökad 
patientsäkerhet, säkrare dokumentation, ökad möjlighet till kommunikation mellan kollegor 
genom digital bildöverföring, verifiering av utbredda förändringar som ej är möjliga att detektera 
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med nuvarande teknik/utrustning samtutredning och uppföljning av oklara sjukdomstillstånd hos 
det lilla barnet som ej varit möjligt tidigare.  
 
Ögonbottenkamera med FA används i Uppsala och Lund. Endast ögonbottenkamera används på 
flertalet kliniker i Sverige. I VGR har man en ögonbottenkamera i Borås. Den nya tekniken med 
även inbyggd OCT+FA finns ej tillgänglig i Sverige ännu. Den är nu enligt uppgift godkänd 
även för den europeiska marknaden och beräknas kunna levereras under 2018.   
 
Investeringen har beräknats till 1.9 mnkr. 
 
 
PET/CT till Klinisk fysiologi, BoIC 
 
I Bild- och interventionscentrum (BoIC) finns idag regionens 2 PET/CT-kameror. Tekniken 
används framförallt för cancerdiagnostik med en tracer (radioaktivt läkemedel för diagnostik) 
som studerar sockeromsättning, kallad FDG. Sockeromsättningen är ökad hos många 
cancerceller. Efterfrågan på PET/CT-undersökningar har under 2017 ökat i regionen med cirka 
25%.  
 
I BoIC finns en cyklotron installerad vilket dels möjliggör egen produktion av FDG, men också 
produktion av andra mer kortlivade tracers, för diagnostik inom andra cancerområden, men 
också inom t ex hjärt- och demensdiagnostik. Nya tracers innebär också ökade möjligheter till 
forskningsundersökningar. Sammantaget innebär det att efterfrågan på PET/CT undersökningar 
kommer öka kraftigt de närmaste åren. För att klara den ökade efterfrågan av undersökningar för 
både klinik och forskning med FDG och andra nya tracers, behövs en tredje PET/CT-kamera 
2018. På uppdrag av diagnostikrådet har en utredning gjorts vad gäller det förväntade behovet av 
PET/CT i regionen 2015-2025. Bedömningen är att en 3:e PET/CT behöver installeras i regionen 
under 2018 och i rapporten föreslås att den installeras i förberett rum i BoIC. Nedanstående bild 
är hämtad från rapporten.  
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Historisk och förväntad efterfrågan av PET/CT i VGR med angivelse av när ytterligare PET/CT-
kameror behöver tas i drift för att klara efterfrågan och när beslut om dessa investeringar behöver 
tas. 
 
Investeringen uppgår till 30 mnkr. 
 
 
Scanner och fräsmaskin för tillverkning av ortopedtekniska hjälpmedel 
 
Den avsedda scanning-tekniken kommer i första hand att användas för tillverkning av skoinlägg 
och innebär att man använder en handhållen scanner för att läsa av undersidan av foten. 
Resultatet skickas till ett program för att bearbetas av ortopedingenjören och filen skickas 
därefter till en fräsningsmaskin som skapar inlägget.  
 
Scanning innebär en reducering av både besökstid och tillverkningstiden för inläggen. För den 
nuvarande metoden gipsavgjutning krävs även torktid mellan processtegen, vilken nu elimineras. 
Idag bokas patienten på ett första besök för avgjutning följt av ytterligare ett besök för 
utprovning och leverans. Förutsatt effektiviseringar och förändrade arbetssätt skapar en kortare 
tillverkningstid i kombination med eliminering av torktiden möjligheter att leverera inlägg vid 
första besöket för en stor andel av patienterna.  
 
Sammantaget kan ledtiden därmed reduceras betydligt. Inläggspatienter utgör verksamhetens 
största flöde, ca 60 %, varpå förbättrade ledtider kan ge stora utslag på effektiviteten i stort. 
Snabbare leverans av inlägg till patient i kombination med en mer effektiv tillverkningstid kan 
skapa utrymme för att ta emot ett större antal patienter och därmed reducera köerna med 
bibehållen kvalitet. 
 
Den nuvarande metoden genererar ett stort flöde av gipsar vilket orsakar många tunga lyft för 
personalen, vilka elimineras med scanning. Metoden gör också att avgjutningen standardiseras i 
högre utsträckning då den manuella hanteringen minskar, vilket kan bidra till en högre kvalitet.  
Drygt 5 000 patienter per år kommer att vara aktuella för metoden. Remissinflödet varierar, i 
dagsläget får patienter vänta upp till 3-6 månader för att träffa en handläggare.  
Scanning-tekniken planeras inledningsvis främst användas för skoinlägg men kommer efter hand 
även att kunna ersätta gipsavgjutning för fler hjälpmedelstyper. Den bedöms därmed svara ett 
viktigt steg in i nästa generations hjälpmedelsförsörjning. Tekniken förekommer i snabb takt allt 
mer frekvent bland ortopedtekniska verksamheter, både inom Västra Götalandsregionen, i 
Sverige och andra delar av världen.  
 
Vi bedömer sammantaget att implementering av scanning-tekniken är av stor vikt för att vidhålla 
positionen som en av de ledande ortopedtekniska mottagningarna i landet.   
Investeringen för scanning och tillverkning av skoinlägg har beräknats till 1,5 mnkr.  
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Simoa (single molecule array) Klinisk kemi 
 
Flertalet vetenskapliga artiklar visar att Simoa-teknologin bidrar med 10-1000 gånger ökad 
känslighet vid proteinanalyser vilket medför att vi med Simoa kan kvantifiera lågförekommande 
proteiner, som tidigare var under detektionsnivån för konventionella metoder, som tex ELISA. 
Simoa möjliggör därmed kvantifiering av hjärnspecifika proteiner i blod och detta kan komma 
att revolutionera diagnostiken av hjärnans sjukdomar. Forskargruppen för neurokemisk 
patofysiologi och diagnostik på Göteborgs Universitet har etablerat en metod för att analysera 
NFL(neurofilament light) protein i blod och ha genomfört ett stort antal kliniska studier. Det 
finns således flera års erfarenhet av instrumentet och analys av NFL. För att kunna implementera 
metoden i klinisk rutin behövs ett instrument som ägs och sköts av VGR för att säkerställa att 
service, kvalité och kvantitet kan bemötas. Den nya utrustningen kommer att vara en del av 
Neurokemis metodarsenal för rutinanalyser. Strategiskt sett så kan implementering av denna 
teknik i klinisk rutin leda till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det enda sjukhuset i 
Sverige som utför denna analys vilket kommer medföra att ett stort antal prover kommer att 
skickas till Neurokemi, inte bara från VGR utan också från andra regioner och sjukhus i Sverige. 
Det är också av stor vikt att sjukhuset ligger i framkant av ny diagnostik. För patienten finns 
klara fördelar. När det gäller multipel skleros så kommer teknologin att erbjuda en tätare 
monitorering under behandling vilket är av stort värde för patienten och den kommer ersätta en 
magnetröntgen med efterföljande besök hos en neurolog vilket idag är en kostsam undersökning. 
När det gäller hjärnskada kommer teknologin att erbjuda en säkrare diagnos av hjärnskakning 
eller mild och svår traumatisk hjärnskada och den kan till viss till ersätta datortomografi som 
enbart kan påvisa strukturell skada som blödning eller kontusion. Slutligen, när det gäller 
Alzheimers’ sjukdom kommer teknologin kunna erbjuda en form av ”screening” på 
vårdcentralen där ett positivt svar leder till en remiss till minnesmottagning och en mer 
omfattande undersökning där lumbalpunktion för CSV analyser ingår. Analys av NFL kan 
därmed leda till att individer inte utsätts för onödiga och kostsamma undersökningar. 
 
Investeringen har beräknats till 1,2 mnkr. 
 
 
Utrustning till Skandionkliniken Strålbehandling 
 
Skandionkliniken i Uppsala definierar till viss del den utrustning som måste finansieras och 
anskaffas av respektive region för att kunna delta i det nationella protonprojektet Skandion. 
Utrustningen är ännu inte helt specificerad och därför kan inte en detaljansökan lämnas i 
dagsläget.  Behoven innefattar patientfixationssystem, protonmodul till det oberoende 
kontrollsystemet samt CT-fantom anpassat till protoner. Detaljansökan inlämnas så snart 
behoven identifierats och Skandionorganisationen har fattat beslut om kraven på den utrustning 
som respektive universitetssjukhus måste upphandla. Skandionkliniken har påbörjat vissa 
patientbehandlingar och en ansökan bör kunna lämnas in inom kort.  
 
Investeringen har beräknats till 1 mnkr. 
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System för brachyterapi (HDR och PDR) Strålbehandling 
 
En del av strålbehandlingen av cancerpatienter sker med en lokal teknik benämnd 
brachybehandling. Denna teknik möjliggör att behandling kan ges med hög precision och 
omgivande vävnad skonas till stor del och biverkningarna begränsas därmed. Tekniken är en 
mycket viktig del av behandlingen av patienter med prostatacancer och gynekologisk cancer. 
Den utrustning som används på Sahlgrenska Universitetssjukhuset idag är gammal och behöver 
bytas ut för att upprätthålla nuvarande kapacitet. 
 
Investeringen har beräknats till 9,0 mnkr. 
 
 
Telemedicinsk utrustning till Barnhjärtsjukvården 
 
Verksamhetsområde Barnkardiologi inkl hjärtkirurgisk vård tillhandahåller barnhjärtsjukvård för 
halva Sverige vilket bla innebär 300 hjärtoperationer och 300 hjärtkateteriseringar med 
tillhörande utredning, avancerad diagnostik och uppföljning.  
 
Idag kan barnhjärtsjukvården i Göteborg endast erbjuda medicinska konsulter via telemedicin 
och i mindre omfattning patientsamtal. Tillgång finns till ett enklare telemedicinskt system som 
finansierats av Hjärt-lungfonden, Gertrud systemet. Gertrud systemet finns på alla 
barnmedicinska kliniker i Sverige som hanterar barn- och ungdomar med medfödda hjärtfel. 
Barnhjärtsjukvården i Göteborg saknar både utrustning och lokal för att kunna erbjuda 
deltagande för remitterande sjukhus i multidisciplinära konferenser, forskningsmöten och 
vårdkonferenser med flera deltagare.  
 
Telemedicinsk utrusning medger deltagande av ansvarig läkare på patients hemsjukhus i 
multidisciplinära behandlingskonferenser vilket kommer att medföra bilaterala fördelar för 
patienten med ökad kompetensutveckling för remitterande sjukhus och direktinformation från 
behandlande läkare som underlag vid konferensen. Likaså kommer forskningsmöten att göras 
tillgängliga för alla våra remitterande sjukhus vilket också kommer att leda till ökad 
kompetensutvecklingen. Utrustningen kommer att användas för världskonferenser, 
informationssamtal med patienter inför och efter kirurgi. Slutligen kommer utrustningen att 
användas för att ytterligare tekniskt förbättra de medicinska konsultationer om idag sker via 
Gertrud systemet flera gånger per dag.  
F r o m 2017 kommer Socialstyrelsen att följa indikatorn ”Antal opererade patienter (300 per år) 
där ansvarig hemortsläkare givits möjlighet att delta i den multidisciplinära thoraxkonferensen via 
telemedicin”. Barnhjärtsjukvården i Göteborg tillhandahåller också avancerad diagnostik i samma 
patientgrupp med bla 300 hjärtkatetriseringar per år. Utrustningen kommer slutligen också att 
användas för medicinska konsulter (görs redan i dag i stor utsträckning men med sämre 
utrustning), vårdkonferenser samt informationssamtal med patienter före och efter kirurgi.    
 
Investeringen har beräknats till 1,7 mnkr. 
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Uppgradering gradientpaket spolar och mjukvara till 3T magnetkamera  (4.5 MKR) samt 
mjukvara till 1.5T magnetkamera  (1.5MKR) inom barnradiologi respektive uppgradering 
3T magnetkamera (2,4 MKR) inom vuxenradiologi 
 
Det finns två magnetkameror (MR), en 1.5T MR och en 3T MR, på Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus där MR undersökningar på barn (nyfödda -18 år) görs. Ca 50 % av 
undersökningarna utförs i narkos på grund av att barnen är små eller har funktionshinder vilket 
medför att de inte kan medverka (ligga stilla) vid undersökningarna. För att möta de diagnostiska 
behoven inom barnsjukvård behövs MR med två fältstyrkor, 1.5T (inköpt 2016) och 3T (inköpt 
2014), vilket finns installerade på Barnröntgen. Då MR-tekniken utvecklas snabbt behövs 
kontinuerlig uppgradering av MR-kamerorna. 
 
1.5 T: Uppgradering av mjukvaran på 1.5 MR-kameran till samma nivå som 3T-kameran d.v.s. 
samma scanning-tekniker på båda magnetkamerorna Denna mjukvara fanns inte tillgänglig för 
1.5T MR när denna installerades.  Uppgraderingen innebär bl.a. ytterligare en 
rörelsekompenserad sekvens samt hjärtmjukvara som uppfyller de behov som finns inom den 
avancerade hjärtdiagnostiken inom barnsjukvård (rikssjukvårdsuppdrag inom hjärtkirurgi för 
barn).  3T: Uppgraderad hårdvara i form av modernare spolar vilket ger bättre bildkvalitet i 
kombination med ökad komfort vid undersökningarna för patienterna.  Uppgraderingarna 
innebär att båda utrustningarna blir mer lika vilket innebär en ökad flexibilitet och bättre 
utnyttjande av kamerorna eftersom de används för både akuta och planerade undersökningar av 
barn. 
 
Avseende Vuxen Radiologi, område 4, finns MR-kapacitet på samtliga tre sjukhustomter. Det 
aktuella äskandet gäller uppgradering av utrustning på Sahlgrenskatomten. Inom Radiologi 
arbetas fram en långsiktig strategi för uppgraderingar av befintliga system. På 
Sahlgrenskatomten har verksamheten i och med BoIC en ny och modern systempark med den 
närmaste tidens uppgraderingar för fem system inkluderade i upphandlingen. Tre tidigare system 
ska fasas ut i närstående tid och kräver därför inga uppgraderingar. Ett 3T-MR system är nu dock 
i behov av en uppgradering enligt detta äskande. På Sahlgrenska föredrar verksamheten att inte 
specialisera och särskilja systemen för mycket. Genom att hålla systemen lika skapas en 
redundans och öppnar möjlighet att boka/flytta patienter mellan olika system.  
 
Investeringen har beräknats till 8,4 mnkr. 
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Kommande strategiska utrustningsinvesteringar 2018-2020 

Strålbehandling, linjäracceleratorer 2019-2020 
 
Utbytet av linjäracceleratorerna behöver fortsätta under perioden 2019-2020 så att ytterligare 3 
utrusningar kan ersättas (2 stycken på Sahlgrenska respektive 1 styck i Borås) under såväl 2019 
och 2020. Då maskinparken är ålderstigen erfordras ett planerat och ordnat utbyte av 
utrustningarna för att kostnaden för underhåll och service skall kunna reduceras samt 
patientbehandlingar kunna genomföras med bibehållen kapacitet. Ett långsiktigt planerat 
kontinuerligt utbyte av utrustning behövs för att upprätthålla nuvarande kapacitet och på sikt kunna 
utöka kapaciteten för att möta ett ökat behov. 
 
Investeringen för perioden uppgår till 75 mnkr. 
 
 
Utrustningsplattform för DNA-extraktion inom klinisk diagnostik och forskning   
 
Utrustning till storskalig DNA-extraktion 
Under 2017 kommer blodprover sparas från drygt 120 000 patienter på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset avsedda för klinisk forskning eller för vård, diagnostik, och behandling. 
Prover insamlade till kliniska forskningsstudier sparas och lagras genom Sahlgrenska biobank 
(Gemensam administration). Prover avsedda för klinisk diagnostik tas främst inom 
Laboratoriemedicinska verksamheter (Område 4). DNA ligger till grund för många viktiga 
nedströms analyser såsom ”Next generation sequencing” (NGS) och microarray, vilka 
forskningsresultat och molekylärgenetisk diagnostik baserar sig på. 
 
Genetiska analyser via utgör en allt viktigare del av den kliniska diagnostiken och forskningen. 
Den nya sekvenseringsteknologin ”NGS” har ersatt äldre tekniker inom sjukvården, vilket ställer 
högre krav på DNA-kvalité och provmängd än tidigare. I dagsläget finns några småskaliga 
utrustningar inom laboratoriemedicinska verksamheter avsedda och dimensionerade för DNA-
extraktion av diagnostikprov som analyseras med äldre metoder. Dessa utrustningar kan endast 
hantera små volymer och är inte ämnade för storskalig extraktion av hela provmängden (4-10 ml 
blod) och långtidsförvaring/biobankning av DNA. Befintlig utrustning har inte heller möjlighet att 
extrahera ett stort antal prover åt gången, och studier som involverar biobanksprov från Västra 
götalandsregionen får idag vända sig till andra aktörer såsom Karolinska Institutet eller företag 
utomlands för att extrahera DNA. Detta är resurs- och tidskrävande. Genom att erbjuda storskalig 
DNA-extraktion service för alla prover inom Västra Götalandsregionen säkerställs provkvalité och 
format genom hela vårdlinan. DNA extraktion inom regionen ger oss full kontroll på 
provhantering, kvalitétsprocessen samt format för vidare diagnostik eller långtidsförvaring av 
DNA inom Sahlgrenska biobank. Ny storskalig utrustning beräknas kunna hantera 100-300 
prov/dag på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Investeringen har beräknats till 2,4 mnkr. 
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Utrustning till DNA-normalisering och kvalitetsbestämning 
Trots att man strävar efter en jämn koncentration av DNA efter extraktion kan mängd och kvalité 
ofta bli olika för olika prov. Detta beror på blodsammansättning såsom t.ex. andel leukocyter i 
blodet men även andra faktorer spelar roll. Vid DNA-normalisering späds varje individuellt prov 
till samma koncentration. Samtidigt som man uppmäter koncentrationen bestäms även kvalitén 
på DNA via absorbans. Eftersom storskalig DNA-extraktion genererar hundratals prover per dag 
skulle manuell DNA-normalisering och kvalitetsbestämning vara oerhört tidskrävande och 
komplicerad. Manuell hantering skulle till följd därav utgöra en risk för arbetsskador och 
sammanblandning av prover. Storskalig DNA-extraktion fordrar därför en automatiserad 
utrustning för DNA-normalisering och kvalitetsbestämning. Vi äskar medel för en komplett 
DNA-extraktion och normaliseringsplattform för att kunna leverera DNA av hög kvalité i den 
koncentration och format som forskare/kliniker önskar för vidare nedströms genetisk analys 
inom Västra Götalandsregionen.  
 
Investeringen har beräknats till 2,3 mnkr. 
 
 
 

Styrgruppen för investeringar i lokaler och utrustning 

 
 
 
 
 

Göran Matejka Rolf Väänänen 
Ordförande, Styrgruppen  Planeringschef 
för investeringar i lokaler och utrustning 
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Bilaga 2

2017-09-28

Kritierier för ansökning

Strategiska utrustningsinvesteringar 2018

Ny 
metod/b
ehandli

ng

Påverkar 
sjukvårdens 

struktur

Utökad 
kapacitet

Utrustning Mnkr
Automaserad odling WCA2 till Klinisk Mikrobiologi 10,0 x x

Avancerad datortomograf till Neurokirugi 5,3 x x

Avancerad skopienhet ÖNH 8,4 x

Diffusionskammare för Hjärt-PET/CT 2,0 x x

Flödescytometrar (FACS) analysatorer och provladdningsinstrument till Laboratoriemedicin 12,0 x x

ImmunoCap 1000 för immunologiska analyser 2,0 x

Mobil ögonbottenkamera för oftalmologisk pediatrik diagnostik 1,9 x

PET/CT till BOIC 30,0 x x

Scanner och fräsmaskin Ortopedteknik 1,5 x x

Simoa (single molecule array) Klinisk kemi 1,2 x

Skandion kliniken 1,0 x x

System för brachyterapi (HDR och PDR) 9,0 x x

Telemedicinsk utrustning till Barnhjärtsjukvården 1,7 x

Uppgradering MR Barn 1,5T och 3T och MR SS 3 T 8,4 x x

Totalt 2018 94,3

Strategiska utrustningsinvesteringar 2019-2020

Utrustning Mnkr
Linjäracceleratorer (2 st på Sahlgrenska och 1st i Borås under 2019-2020) 75
Utrustningsplattform för DNA-extraktion 4,7
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut i ärendet. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 318 

Ändring av AT-tjänstgöringstiden inom Västra 
Götalandsregionen 
Diarienummer RS 2017-03675 

Beslut 
1. AT-tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen övergår successivt från 
21 månader till 18 månader.  

Sammanfattning av ärendet 
I Socialstyrelsens förordning gällande AT anges 18 månader som kortast möjliga 
tjänstgöringstid. AT-blockens längd varierar i landet, mellan 18 och 21 månader, och 
skillnader finns mellan olika förvaltningar inom samma landsting/region. 
 
Med tanke på de väntetider som Västra Götalandsregionen nu har till AT-
platserna, prognostiserad ökning av antalet platser på läkarprogrammet såväl 
regionalt som nationellt, ökningen av antalet icke-legitimerade läkare på korta 
visstidsanställningar som inte kommer vidare i sin utbildning föreslås 
personalutskottet föreslå regionstyrelsen att besluta om att successivt låta AT-
tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen övergå från dagens 21 månader 
till 18 månader.  
 
Intentionen är att öka antalet AT-platser successivt i samband med att ekonomiskt 
utrymme frigörs i och med övergången. Det är viktigt att:  

- ökningstakten sker med hänsyn tagen till utbildningskvalitet, 
handledningskapacitet och fysiska förutsättningar som lokaler etc.  

- aktivt arbete sker vad gäller utveckling av nya lärmiljöer i takt med 
omställningen av hälso- och sjukvården. 

 
Koncernledningsgruppen hälso- och sjukvård har ställt sig bakom en ökning av 
antalet AT-platser samt en succesiv övergång från 21-18 månaders AT-
tjänstgöringstid. En genomförandeplan för en ökning från 210 till 225 AT-platser 
samt övergång från 21 till 18 månader ska tas fram under 2018. De 15 nya AT-
platserna som startar hösten 2018 ska vara på 18 månader.  
 
Det är viktigt att övergången från 21 månader till 18 månader och den successiva 
ökningen av antalet AT-platser sker med transparens och i samarbete med 
studierektorer och AT-chefer, under ordnade former. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande  

 Bilaga Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 6 
december 2017 - Ändring av AT-tjänstgöringstiden inom Västra 
Götalandsregionen 
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 Bilaga Fler AT i VGR  

 Bilaga Diskussionsunderlag AT slutversion 

 Protokollsutdrag från personalutskottet 2017-12-06 

 

Skickas till 
 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för kännedom 
 Samtliga sjukhusstyrelser, för kännedom 
 michael.zijp@vgregion.se för vidare utskick till berörda HR-chefer 
 eva.engstrom@vgregion.se för vidare utskick till studierektorsnätverket 

för läkare under utbildning för kännedom 
 emma.mattsson@vgregion.se för vidare utskick för kännedom till 

koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård  
 ann.soderstrom@vgregion.se  
 marina.r.olsson@vgregion.se  
 lena.k.eriksson@vgregion.se  
 frida.bjurstrom@vgregion.se  
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-11-16 
Diarienummer RS 2017-03675 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Michael Zijp 
Telefon: 0700-82 47 49 
E-post: michael.zijp@vgregion.se

 

 

Till personalutskottet 

Ändring av AT-tjänstgöringstiden inom Västra 
Götalandsregionen  
Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande:  

1. AT-tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen övergår successivt 
från 21 månader till 18 månader.  

Sammanfattning av ärendet 
I Socialstyrelsens förordning gällande AT anges 18 månader som kortast möjliga 
tjänstgöringstid. AT-blockens längd varierar i landet, mellan 18 och 21 månader, och 
skillnader finns mellan olika förvaltningar inom samma landsting/region. 
 
Med tanke på de väntetider som Västra Götalandsregionen nu har till AT-
platserna, prognostiserad ökning av antalet platser på läkarprogrammet såväl 
regionalt som nationellt, ökningen av antalet icke-legitimerade läkare på korta 
visstidsanställningar som inte kommer vidare i sin utbildning föreslås 
personalutskottet föreslå regionstyrelsen att besluta om att successivt låta AT-
tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen övergå från dagens 21 månader 
till 18 månader.  
 
Intentionen är att öka antalet AT-platser successivt i samband med att ekonomiskt 
utrymme frigörs i och med övergången. Det är viktigt att:  

- ökningstakten sker med hänsyn tagen till utbildningskvalitet, 
handledningskapacitet och fysiska förutsättningar som lokaler etc.  

- aktivt arbete sker vad gäller utveckling av nya lärmiljöer i takt med 
omställningen av hälso- och sjukvården. 

 
Koncernledningsgruppen hälso- och sjukvård har ställt sig bakom en ökning av 
antalet platser samt att det från och med hösten 2018 rekryteras till AT-platser om 
18 månader. En genomförandeplan för en ökning från 210 till 225 AT-platser 
under 2018 kommer att tas fram, och där de 15 nya AT-platserna ska vara på 18 
månader.  
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Det är viktigt att övergången från 21 månader till 18 månader och den successiva 
ökningen av antalet AT-platser sker med transparens och i samarbete med 
studierektorer och AT-chefer, under ordnade former. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Under åren 2008 till 2010 gjordes en satsning på fler AT-tjänster och antalet 
ökade från 130 till 200. Utgångspunkten för beslutet om utökade AT-platser var 
den nationella överenskommelse som träffades bland region/landstings-
direktörerna våren 2007. Varje landsting/region skulle ta ett solidariskt ansvar för 
att säkerställa tillgången på AT utifrån ett befolkningsperspektiv. 
 
I regionfullmäktiges budget 2015 avsattes medel för ytterligare 10 AT-platser 
vilket innebär att det från och med 2016 finns 210 AT-platser med central 
finansiering som fördelas på Västra Götalandsregionens sjukhus. För år 2017 
beslutades om samma omfattning och fördelning av AT-platserna som för 2016.  
 
Nationellt sett ligger Västra Götalandsregionen bra till i fråga om 
tillhandahållandet av antalet AT-platser, men har alltjämt långa väntetider till de 
platser vi idag har tillskapat. Förslaget innebär att Västra Götalandsregionen i 
förlängningen kommer att kunna bereda ett ökat antal AT-platser; för bättre 
ledtider till specialistläkare och för att bättre möjliggöra för verksamheterna att 
fullfölja det beslut som fattades 2009 (TU RSK 828-2008, som avsåg att icke-
specialistkompetenta läkare ska vara anställda som AT eller ST-läkare, förutom i 
särskilda och på förhand definierade situationer.) 
 
Det planeras för en utbyggnad av läkarprogrammen vid landets lärosäten med 440 
nya platser fram till och med år 2023. I plan ligger att redan nästa år inrätta totalt 
sett 40 nya platser1. De närmaste åren kommer Göteborgs Universitet (GU) att öka 
sina platser på läkarprogrammet de enligt följande:  
 
År Utbildning, GU 

2016 220 

2017 220 

2018 230 

2019 250-260 

2020 250-260 

 
Programadministrationen för läkarprogrammet på GU anger att 134 studenter 
beräknas ta examen varje termin från och med 2019 och att för 2018 så ligger det 
strax därunder. Beräknad genomströmning på läkarprogrammet generellt sett 

                                                 
1 Läkartidningen 38/2017 
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ligger på ca 95 %. Senaste åren så har GU utfärdat läkarexamina enligt följande: 
2016: 226, 2015: 194, 2014: 174. 
 

Finansiering 
Finansieringsbidraget för AT indexuppräknas årligen (med av Västra 
Götalandsregionen beslutat index) och uppgick 2017 till 235, 6 mnkr för totalt 
210 AT-platser.  
 
Personalutskottet har föreslagit regionstyrelsen fastställa det personalpolitiska 
anslaget för 2018 enligt RS 2017–04648. Förslaget anger ett ekonomiskt utrymme 
om 246,01 mnkr för AT-läkare, och då med särskild hänvisning till en att det i 
budgeten skett en ökning i utrymme som motsvarar 15 AT-platser, eller 5,7 mnkr, 
för september – december 2018. Helårseffekten för 2019 beräknas därefter uppgå 
till 17,2 mnkr.  

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernkontoret. Avstämning på HR-chefsmöte 5 oktober. 
RS MBL 9 oktober. Dialog i koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård 
genomförd i samband med sammanträdet 2 november. 
 
Koncernstab HR 
 
 
 
Marina Olsson    Lena Eriksson 
Personaldirektör                            Enhetschef, kompetensförsörjning  

Bilaga 
 Fler AT i VGR – redovisning ee 170523 
 Diskussionsunderlag AT slutversion 

Besluten skickas till 
 michael.zijp@vgregion.se för vidare utskick till berörda HR-chefer för 

kännedom 
 eva.engstrom@vgregion.se för vidare utskick till studierektorsnätverket 

för läkare under utbildning för kännedom 
 emma.mattsson@vgregion.se för vidare utskick för kännedom till 

koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård  
 ann.soderstrom@vgregion.se  
 marina.r.olsson@vgregion.se  
 lena.k.eriksson@vgregion.se  
 frida.bjurstrom@vgregion.se  
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ÖKA ANTALET AT-TJÄNSTER I VGR? FÖRDELAR OCH NACKDELAR 
 
Regelverk 
Socialstyrelsens föreskrift SOSF 1999:5 reglerar allmäntjänstgöringen för läkare 

och de mål som ska uppfyllas för legitimation. 

Föreskriften vilar på Patientsäkerhetsförordningen som i sin tur styrs av 

Patientsäkerhetslagen. 
 
Bakgrund  
Vid ett möte 170404 med regiondirektör Ann-Sofie Lodin och personaldirektör Marina 
Olsson angående möjligheter till förändring av ST-styrningen i regionen för att möta 
förändrade kompetensbehov i samband med omställningen av vården diskuterades även 
möjligheten till utökning av antalet AT-tjänster inom VGR. 

Regionövergripande studierektor för läkare under utbildning har därefter kontaktat de olika 
förvaltningarnas studierektorer för AT samt AT-chefer för att med hjälp av fyra frågor 
efterhöra de olika förvaltningarnas förutsättningar att öka antalet AT-tjänster. 
 

Resultatredovisning 
1. Ser man att det finns möjlighet att öka antalet AT-tjänster jämfört med idag? 
Alla anser att det i regionen generellt finns en möjlighet till en utökning av AT-platser men 
att hänsyn bör tas till lokala förhållanden innan beslut tas om fördelningen i regionen av de 
tillkommande AT-platserna. 
Sahlgrenska akademin har efter samråd med VGR beslutat om en ökad regionalisering av 
läkarutbildningen avseende vissa kurser med verksamhetsförlagda moment till 
orter/sjukhus utanför Göteborg. 
Det förutsätter ett förändrat arbetssätt och uppbyggnad av en utbildningsorganisation på 
mottagande kliniker och man önskar finna formerna för detta innan man tar emot ett större 
antal AT-läkare då exempelvis antalet handledare redan idag är begränsat.  
Borås och Alingsås anger även att det redan idag är svårt att få plats för AT-läkare inom 
psykiatrin vilket gör att utbildningsflödet är ansträngt. 
 
2. Kan AT inledas med 1-2 månaders tjänstgöring inom primärvården och därigenom 
förlängas med motsvarande tid? 
Man är tveksam till detta då dagens system är väl genomtänkt och fungerande. Regionen 
har tidigare haft ett antal AT-tjänster utformade på detta sett i syfte att stimulera fler att 
efter legitimation söka sig till primärvården. Förväntad effekt uteblev dock varför dessa 
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tjänster upphörde. 
Socialstyrelsens föreskrift reglerar tiden inom allmänmedicin till 6 månader och dessa ska 
enligt föreskriften ligga som sista placering. 
 
3. Idag utgår alla AT-tjänster från sjukhusen. Bör några av dessa i stället utgå från 
primärvården? 
Man är överens om att det inte finns några fördelar i detta. Antagningsförfarandet skulle 
vara betydligt mer komplicerat, tidsödande och kostsamt liksom schemaläggningen. Det 
finns dessutom risker att det skulle bli olika grupperingar i stället för den positiva 
sammanhållning man ser i dagens AT-läkargrupper. 
 
4. I Socialstyrelsens förordning gällande AT anges 18 månader som kortast möjliga tid. I 
VGR är AT-tjänsterna för närvarande 21 månader. Finns det möjlighet att minska tiden 
från 21 månader till 18 månader? 
Många är positiva till en kortare AT då det skulle ge utrymme för fler AT-platser, färre 
som väntar på AT-tjänst efter legitimation, färre oreglerade vikariat mellan 
grundutbildning och AT samt medge en snabbare genomströmning med kortare väg till 
specialist som följd. 
Det finns dock en viss betänksamhet då en kortare AT-tjänst kan innebära en förkortning 
av medicin- och kirurgplaceringen och det valfria momentet (vilket är mycket uppskattat) 
skulle reduceras eller helt försvinna.  
Enligt socialstyrelsens förordning är idag psykiatriplaceringen tidsbestämd till minst 3 
månader och allmänmedicin 6 månader (ska ligga som sista placering). I övrigt finns ingen 
tidsstyrning men vanligen brukar 6 månader förläggas till kirurgi respektive 
invärtesmedicin och övrig tid (3 månader) vara valbara moment. 
 

Bedömning 
Sammanfattningsvis så är man generellt positiv till ett ökat antal AT-tjänster i regionen då 
det skulle ha ett flertal positiva effekter som kortare tid mellan grundutbildning och AT, 
snabbare genomströmning samt minskat antal oreglerade vikariat mellan läkarexamen och 
AT. 
Man framhåller att inför en fördelning av ett ökat antal platser inom regionen särskild 
hänsyn bör tas till lokala förhållanden, möjligheter att ta emot fler AT-läkare avseende 
tillgång på handledare, kliniker som redan är belastade av ett ökat antal läkarstudenter samt 
svårigheter med schemaläggning. Det föreligger en påtaglig risk att utbildningens kvalitet 
påverkas negativt om inte de olika förvaltningarna får möjligheter till en genomtänkt 
planering inför ett ökat antal AT-platser eller om en annan förändring av AT skulle ske. 
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Läkares allmäntjänstgöring (AT) – ett 
diskussionsunderlag  
 
Läkares allmäntjänstgöring (AT) regleras av SOSF 1999:5 och är en förutsättning för att 
erhålla läkarlegitimation. AT innehåller tydliga mål vilka ska uppfyllas för legitimation 
och är en reglerad introduktion till läkaryrket. 
 
Enligt regelverket ska AT motsvara minst 18 månaders heltidstjänstgöring fördelat på 3 
månader psykiatri, 6 månader allmänmedicin samt 9 månaders annan tjänstgöring fördelad 
mellan de medicinska och kirurgiska specialiteterna. Enligt förordningen skall 
allmänmedicin utgöra den sista tjänstgöringsperioden. 
 
Nationellt  
AT-blockens längd varierar i landet, mellan 18 och 21 månader, och skillnader finns 
mellan olika förvaltningar inom samma landsting/region.  
 
I Stockholm är AT på Södersjukhuset 18 månader (ändrade från 21 till 18 månader år 
2015) liksom på Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge) medan Danderyd, 
Norrtälje, Södertälje och Capio St Göran har 21-månaders block.  
 
I region Uppsala har Akademiska sjukhuset år 2017 ändrat från 21 månader till 18 månader 
medan Enköping har kvar AT-block på 21 månader. 
 
Region Skåne har till övervägande del AT-block på 18 månader. 
 
Fördelning av tiden mellan de olika delarna 
Tjänstgöringstiden inom psykiatri och allmänmedicin är reglerat i förordningen till 3 
månader respektive 6 månader. Övrig tid är inte reglerad utan fördelas mellan de 
medicinska och kirurgiska specialiteterna så att utbildningsmålen uppfylls.  
 
I de AT-block som löper över 21 månader är vanligen den medicinska och kirurgiska delen 
6 månader vardera. I de block som löper över 18 månader varierar fördelningen av tid. 
Region Skåne har valt 6 månader för medicinska och 3 månader för de kirurgiska 
specialiteter medan Stockholm har delat lika med 4,5 månader inom vardera område.  
 
AT-block med särskild inriktning mot forskning finns på alla universitetsorter. Dessa är i 
grunden 18 månader med ett tillägg som varierar mellan 6 -12 månader för forskning. 
Förlängningen finansieras av forskningsmedel (s.k. ALF-medel). 
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Uppsala har även ett AT-block med särskild pedagogisk inriktning där förlängningen är 
finansierad av externa medel. 
 
AT-block på 21-månader återfinns främst utanför universitetsorterna även om det kan 
variera. Några angivna skäl till att ha längre tjänstgöringstid och då framförallt på sjukhus 
utanför universitetsorterna:  

- Att konkurrera med andra förvaltningar för att få sökande och fylla platserna.  
- Möjlighet till valfria delar där den valfria delen ger en möjlighet till fördjupning 

inom områden som vanligen inte ingår i AT.  
- AT-läkare är en naturlig rekryteringsgrund för framtida ST-läkare vilket också kan 

var en förklaring till att förvaltningarna väljer att ha längre AT-block. 
 
Då det totala antalet AT-platser i landet idag är färre i förhållande till det totala antalet 
läkare som årligen examineras (se AT-rapport, SYLF, 2017) är förvaltningarnas behov av 
att locka till sig sökande för att fylla AT-platserna idag sannolikt inte lika stort som 
tidigare.  
 
Efterfrågan och tillgång på AT-block 
Landstingen har huvudansvaret för att tillgodose att behovet av AT-platser motsvarar 
efterfrågan enligt § 15 i hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Den senaste nationella statistiken gällande tillgång och efterfrågan på AT-platser, som 
finns tillgänglig, är framtagen av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och 
publicerades februari 2017. 
 
Antalet platser för läkarutbildningen har, för att kunna möta framtidens behov inom svensk 
hälso-och sjukvård, under de senaste åren utökats vid alla svenska lärosäten. Till detta 
kommer läkarutbildningen som startat i Örebro. Många svenska ungdomar väljer att läsa 
medicin utomlands (även om trenden tycks ha minskat något). Det finns inga uppgifter hur 
många dessa är men med information från CNS och kunskap om läkarutbildningens 
utformning vid de olika universiteten uppskattas antalet svenska studenter med examen 
från EU/EES och krav på AT för legitimation (vid vissa universitet erhåller man 
legitimation efter avslutade studier och är då inte behörig till AT) vara ca 200-250/år. Det 
skulle då (enligt SYLF:s rapport) innebära att totalt ca 1500 individer årligen önskar en 
AT-plats i Sverige för att uppnå legitimation. Det totala antalet AT-platser i Sverige år 
2017 är 1359 st. 

Enligt den nationella AT-rankingen som SYLF genomför årligen var väntetiden för en AT-
plats i genomsnitt i landet 9,1 månader år 2016. Tiden varierar med kortast väntan 5,4 
månader och den längsta 18,6 månader. I rankingen anger 86 procent av icke-legitimerade 
läkare anger att de vikarierade som läkare i väntan på AT-plats. Anställningen är då 
oreglerad avseende handledning och utbildning och vanligen i form av ett allmänt 
visstidsförordnande. För många blir detta den första kontakten med arbetslivet utanför 
utbildningen.  

En konsekvens av lång väntetid på AT är att tiden från starten på grundutbildningen till 
legitimerad läkare förlängs avsevärt vilket i sin tur gör att tiden till färdig specialist blir 
längre i en redan mycket lång utbildning där det i dag är brist på specialister.  
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Framtidens läkarutbildning och allmäntjänstgöring  
År 2013 färdigställde ensamutredare Stefan Lindgren sin rapport kring en förändrad 
grundutbildning för läkarstudenter. Denna har därefter varit ute på remiss.  
 
Förslaget innebär en förlängning av grundutbildningen med en termin och legitimation 
direkt efter avslutade studier. Övergången mellan grundutbildning, AT och ST är inte 
belysta i utredningen varför regeringen år 2016 gav utredare Jens Schollin i uppdrag att 
utreda hur en förändrad utbildning skulle påverka framförallt AT. Denna är nu färdigställd 
och förväntas komma på remiss under hösten 2017. 
 
Ett av syftena med översynen är att harmonisera svensk läkarutbildning med andra EU-
länders utbildning. 
 
Även om det i framtiden blir en förändring av AT så har vi idag många studenter som läser 
inom nuvarande system och det kommer under flera år framöver finnas ett stort behov av 
AT-platser i landet.  
 
Västra Götalandsregionen (VGR) 
Våren 2007 träffades en nationell överenskommelse mellan region/landstingsdirektörerna 
att varje landsting skulle ta ett solidariskt ansvar för att säkerställa tillgången på AT utifrån 
ett befolkningsunderlag. Sedan dess har VGR över tid ökat antalet AT-block från 130 till 
dagens 210.  
 
Idag ser fördelningen av de 210 AT-blocken ut enligt följande:  
 
Förvaltning:    Platser:  
NU-sjukvården    49  
Skaraborgs sjukhus    49  
Sahlgrenska universitetssjukhuset   40  
Södra Älvsborgs sjukhus    37 
Alingsås lasarett    17   
Kungälvs sjukhus    18  
 
Enligt SYLF:s rapport (feb 2017) är väntetiden på AT i VGR 7,7 månader. 
 

 
Tabell 1. Illustrerar ökningen av visstidsanställningar inom VGR de senaste åren.  
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Alla block i regionen löper idag över 21 månader (förutom ”forskar-AT”, se särskilt 
stycke). De ”extra” 3 månaderna (utöver de till antalet reglerade 18 månaderna) har lite 
olika innehåll beroende på förvaltning. Detta ger en möjlighet till val av särskild klinisk 
fördjupning inom olika ämnesområden som kanske endast berörs perifert (eller inte alls) i 
grundplaceringen. 
 
AT-block med särskild inriktning mot forskning finns på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset som idag har totalt 40 AT-block/år med 21 månader som grund. Av 
dessa är 20 s.k. forskarblock varav hälften fördelas till disputerade och hälften 
forskningsaktiva men ännu inte disputerade. Förlängningen av AT finansieras av 
forskningsmedel (s.k. ALF-medel). 
 
Möjlighet att ändra AT från 21 månader till 18 månader 
En förändring av AT från 21 månader till 18 skulle innebära att en översyn av hur AT är 
planerad idag krävs. Innehåll, handledning och utbildning måste ses över så att 
placeringarna blir effektiva med bibehållen kvalitet och målen med AT kan uppnås. 
 
Ser man på lösningar i andra delar av landet så förefaller de mindre sjukhusen vanligen ha 
block om 21 månader medan större förvaltningar har gått över till 18 månader även om de 
ingår i samma region. 
 
AT-läkare är en naturlig rekryteringsgrund för framtida ST-läkare varför en längre AT-
tjänst kan vara önskvärd för vissa förvaltningar genom att AT-läkaren stannar längre på 
samma ort, hinner etablerar sig och sedan stannar kvar. 
 
Fördelen för den enskilde med olika längd på AT kan vara att det medger valmöjlighet att 
söka ett utökat block med fördjupningsmöjlighet efter intresse. 
  
En kortare AT medger möjlighet till fler AT-platser inom samma ekonomiska utrymme. 
Fler platser i sin tur leder till kortare väntan på AT, färre visstidsanställningar utan reglerad 
handledning och möjlighet att uppnå lärandemål.  
 
Försvinner den s.k. ”flaskhalsen” som väntan på AT innebär så blir vägen till legitimerad 
läkare kortare och fler kan snabbare påbörja sin specialiseringstjänstgöring. 
 
För att säkra bibehållen utbildningskvalitet och ge rimliga möjligheter till de olika 
förvaltningarna att planera för attraktiva tjänstgöringar bör man inför en eventuell 
förändring av AT föra en dialog om olika möjligheter att förändra AT och ha en ökad 
genomströmning. Förutsättningarna kan vara olika beroende på möjlighet till undervisning, 
tillgång till handledare, lokaler och patientunderlag. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
I tabellen nedan visas hur VGR, inom befintlig ram och då uppräknad till 2018 års 
budgetnivå kommer att kunna härbärgera en utökning till 230 platser med en fördelning 
om 90 stycken 21 månadersplatser och 140 stycken 18 månadersplatser. Det går också att 
utläsa att VGR vid full genomfördförändring om 230 stycken 18 månadersplatser kommer 
att ligga på en kostnad som är 15 mnkr lägre än 2018 års budgetnivå för 210 stycken 21 
månadersplatser.  
 



 Regionstyrelsens beslut om Ändring av AT-tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen - SKAS 2017-00823-1 Regionstyrelsens beslut om Ändring av AT-tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen : Diskussionsunderlag AT slutversion

2017-08-30  5 (5) 
 
 

 
Tabell 2. Olika scenarier vad gäller utökning av antalet platser och även då relaterat till en reducering av 
tjänstgöringstid.  
 
 

AT läkare olika scenarier 2018-2019 med ökning av antal platser

Antal platser Budget 2017 Antal månader Pris per plats 2017 pris/mån 2017 Pris per plats 2018 pris/mån 2018 Behov 2018 SUMMA

210 235 620 21 1 122 53 1 144 54 240 332 Detta är 2018 års budget s:a

230 21 1 122 53 1 144 54 263 221

210 18 981 54 205 999

230 18 981 54 225 618

Max platser 2018-2019 på 18 mån 245

50/50 2018 210 platser 105 21 120 166 223 171

105 18 103 005

50/50 2018 230 platser 115 21 131 611 244 426

115 18 112 815

Vägd delning 230 platser 90 21 103 000 240 340

21 mån på 50% av 210 pl 140 18 137 340

Budget 2018 delat med 230 platser övergångslösning 2018 1 045 58 240 350
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Till: Anna Erlingsdotter Wass; Leena Ekberg; Malin Camper; Lise-Lotte Risö 

Bergerlind; Lasarett Alingsås; Anna Eriksson; Frölundaspecialistsjukhus; 
KS/FSS Styrelsen FB; Kungälvs Sjukhus; NU Nusjukv kansli; 
Universitetssjukhuset Sahlgrenska; SkasDiariet; Säs; HSN Göteborg FB; 
HSN Norra FB; HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag HSS 19 december 2017 - § 354 Fördelning av 
medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018: första 
bedömning, fördjupad utredning, behandling och uppföljning 

Bifogade filer: Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 
2018- första bedömning, fördjupad utredning, behandling och 
uppföljning.pdf; Protokollsutdrag från psykiatriberedningens 
sammanträde den 8 december 2017 - Fördelning av medel för kökortning 
inom barn- och ungdomspsykiatr....pdf; Bilaga § 38 A Protokollsanteckning 
S Fördelning av medel för kökortning inom barn- och 
ungdomspsykiatrin.pdf; Bilaga § 38 B Protokollsanteckning  Fördelning av 
medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin.pdf; 
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 19 
december 2017.pdf 

 
Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 19 december 2017. 
Protokollet är justerat och anslaget. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

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



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018 - SKAS 2018-00034-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018 : Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018- första bedömning, fördjupad utredning, behandling och uppföljning

 

Postadress: 

Regionens Hus 

501 17 Borås 

Besöksadress: 

Ekenäsgatan 15 
Borås 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

hss@vgregion.se 

 

1 (5) 

Tjänsteutlåtande 
Datum 2017-12-11 
Diarienummer HS 2017-00105 
 
 

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

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Fördelning av medel för kökortning inom barn- 
och ungdomspsykiatrin 2018: första bedömning, 
fördjupad utredning, behandling och uppföljning 
Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 50 mnkr av 
tillgänglighetsmedel till barn- och ungdomspsykiatrin används i enlighet 
med beskrivningen i detta tjänsteutlåtande. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar följa upp de delar i förslaget som fördelas till sjukhusen. 

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att fortlöpande återrapportera till 
psykiatriberedningen hur satsningarna fortskrider. 

Sammanfattning av ärendet 
Detta ärende beskriver hur 50 mnkr av avsatta medel för att öka tillgängligheten 
och utveckla den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen föreslås att 
fördelas 2018. Dessa medel är särskilt avsatta för barn- och ungdomspsykiatrin 
för kökortningsinsatser både avseende första bedömning, fördjupad utredning och 
behandling samt för utökade kostnader i samband med behandling och 
uppföljning.  
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 22 februari 2017 § 33, beslutat att 
tidigarelägga fördelning av dessa medel under 2017 till de barn- och 
ungdomspsykiatriska förvaltningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-
sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus 
enligt befolkningsunderlag, med önskan om en djupare analys inför fördelning av 
dessa medel 2018 och framåt vilket detta förslag innebär: 
 

 38 mnkr fördelas enligt befolkningsunderlag till de barn- och 
ungdomspsykiatriska klinikerna på Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och 
Kungälvs sjukhus för förvaltningarnas arbete med implementering av den 
regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin och 
implementering av regionala medicinska riktlinjer inom området.  

 10 mnkr fördelas till Sahlgrenska universitetssjukhuset, för tillskapande av 
regional enhet för specialiserad vård till barn/ungdomar och vuxna med 
spelberoende. 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018 - SKAS 2018-00034-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018 : Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018- första bedömning, fördjupad utredning, behandling och uppföljning

Datum 2017-12-11 
Diarienummer HS 2017-00105 

2 (5) 

 2 mnkr fördelas till Södra Älvsborgs sjukhus för förstärkt ätstörningsvård 
inom specialistpsykiatrin för både barn och vuxna.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
För att utveckla den specialiserade psykiatriska vården har hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen avsatt ramhöjande medel sedan 2015 vilka under åren 
successivt har fördelats till områden som krävt förstärkning. I budget för 2017 
avsattes 125 mnkr i ökad ram för att öka tillgängligheten och utveckla den 
psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen. 50 mnkr av dessa var särskilt 
avsatta för kökortningsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin både avseende 
första bedömning, fördjupad utredning och behandling samt för utökade kostnader 
i samband med behandling och uppföljning.  
 
Förslag till fördelning för 2018 
 

 38 mnkr fördelas till barn- och ungdomspsykiatriska klinikerna för 

insatser i enlighet med förvaltningarnas arbete med implementering av 

den regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin och 

implementering av regionala medicinska riktlinjer inom området.  

 
På förvaltningarna pågår arbete för att implementera och genomföra intentionerna 
och förslagen i den regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin. 
Förslagen syftar alla till att säkerställa god vård i samtliga delar av insatserna – 
första bedömning, fördjupad utredning och behandling samt uppföljning av 
vården. 38 mnkr föreslås fördelas till de fem barn- och ungdomspsykiatriska 
förvaltningarna på SU, SÄS, NU, SkaS och KS enligt befolkningsunderlag. 
Föredelning enligt följande: 
 
Summa: Förvaltning: 
16 mnkr SU 
7,2 mnkr SÄS 
6,5 mnkr NU 
5,7 mnkr SkaS 
2,6 mnkr KS 

 
 10 mnkr fördelas till Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) för 

tillskapande av regional enhet för specialiserad vård och behandling till 

barn/ungdomar och vuxna med spelberoende (gambling och gaming) 

 

I ICD-101 återfinns spelberoende (gambling) under impulskontrollstörningar (F 63) 
tillsammans med bland annat pyromani, kleptomani och trikotillomani. ICD-10 är ett 
system som används för att klassificera/koda tillstånd och sjukdomar. 

I senaste versionen av DSM-52 gör Amerikanska Psykiatriska Föreningen (2016) 
bedömningen att tillräcklig forskning nu finns för att kunna fastställa att 
                                                 
1 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fifth Edition. Internationell manual för att 
för att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd. 
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spelberoende har liknande etiologi, hereditet och patofysiologi som 
substansberoende, varför den kliniska diagnosen hasardspelsyndrom placerades 
tillsammans med substansberoende i manualen och avser i allmänhet den grupp 
som har allra störst problem på grund av sitt spelande. Ofta används termerna 
spelberoende eller patologiskt spelande synonymt med hasardspelsyndrom.  

Spelproblem och i synnerhet spelmissbruk i betydelsen missbruk av spel om 
pengar är – enligt Folkhälsomyndigheten – ett folkhälsoproblem som omfattar 
ett stort antal kvinnor, män och deras närstående. Olika försök att fastställa 
prevalensen av tillståndet har gjorts med slutsatsen att cirka 2 procent av 
befolkningen lider av patologiskt spelande, av dessa dominerar unga män. I 
Sverige omsätter spelbolagen ca 15-20 miljarder kronor årligen. 

Spelberoendes förening i Göteborg anger att de sedan 2012 dubblerat antalet 
medlemmar och att antalet telefonsamtal, mail och besök från hjälpsökande 
dubblerats de sista 3 åren. 

Dataspelsberoende (gaming) har ännu inte fått någon ICD-kod och kan därför 
inte benämnas som en sjukdom. Kontrollförlusten över hur mycket man spelar är 
dock liknade som vid spelberoende, vilket talar för att detta i en framtid kan 
komma att klassificeras bland impulskontrollstörningarna. Det finns också 
beskrivningar av att beroendet startar som dataspelsberoende, men sedan övergår 
i spelberoende där ekonomiska konsekvenser läggs till de sociala 
konsekvenserna. Enligt en nyligen publicerad avhandling fanns en förekomst av 
”problematic gaming” hos ca 1,3 procent bland ungdomar mellan 12-18 år i 
Sverige. Hos denna grupp var förekomsten av psykiatriska tillstånd två gånger så 
stort som i den övriga befolkningen. Att ligga i framkant inom detta område får 
därför anses angeläget, inte minst då dataspelande är vanligast hos unga och 
unga vuxna där tidiga insatser kan antas vara av stort värde.  

En intresseförfrågan har gått ut till samtliga Vuxenpsykiatriska och Barn- och 
ungdomspsykiatriska kliniker om det finns intresse för att starta en enhet för 
spelberoende. Beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tackat 
ja till uppdraget, alla andra kliniker har tackat nej. 

Förslag för Västra Götalandsregionen – skapa regional enhet inom ramen 
för SU 

En enhet för specialiserad vård och behandling av spelberoende föreslås inrättas 
på Sahlgrenska Universitetssjukhusets Beroendeklinik. Enheten ska bedriva 
öppenvårdsverksamhet och ta emot patienter i alla åldrar från hela Västra 
Götalandsregionen. Både patienter med spelberoende (F63.0) och personer med 
dataspelsberoende (ännu ej diagnos) ska tas emot på enheten. 

Samverkansformer med VGR:s kommuner och brukarorganisationer ska 
utvecklas, liksom former för att göra vården attraktiv för ungdomar. 
Internetbehandling bör erbjudas av det skälet. Gruppbehandling bör vara ett 
naturligt inslag i vården och med en central enhet ökar möjligheterna att utforma 
grupper med lämplig sammansättning och inriktning.  
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Anhöriga utsätts för stark press i samband med ett spelberoende, men kan också 
vara en viktig resurs i behandlingen. Former för att möta anhöriga behöver 
utvecklas vilket med fördel kan ske i samarbete med brukarorganisationer. 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motiverande samtal (MI) enskilt och/eller i 
grupp är verksamma behandlingsformer vid spelberoende. Av den anledningen 
bör en hög andel av behandlarna vara psykologer alternativt ha psykoterapeutisk 
kompetens med inriktning KBT.  

Då den psykiatriska samsjukligheten med ADHD, ångest och depression är ca 
50 procent vid spelberoende behöver det finnas tillgång till psykiatrisk 
läkarkompetens för både barn och vuxna på enheten. 

Spelberoende är ofta kopplat till en utsatt social och ekonomisk situation och 
därför behöver socionomkompetens med inriktningen psykosocialt arbete finnas 
på enheten. 

Peer support är en relativt ny kompetens som mest prövats inom psykosvården, 
men som också visat lovande resultat vid andra psykiatriska tillstånd. Metoden 
innebär att personer/brukare med egen erfarenhet av sjukdomen anställs på 
enheten och blir en stödresurs under behandlingen. Detta kompletterar de 
professionella kunskaperna och bör finnas på enheten. 

Då enheten är liten bör chefskap och administrativt stöd kunna samordnas med 
annan enhet. 

Förslaget har kostnadsberäknats till ca 10 miljoner kronor.  

Bemanning  

Nedanstående bemanningsförslag är preliminärt och den huvudsakliga 
personalstyrkan består av psykoterapeuter. För att kunna genomföra utredningar 
och få en säker diagnostik måste någon eller några av psykoterapeuterna vara 
legitimerade psykologer. Sjuksköterska med specialistkompetens inom psykiatri 
behövs då en andel av patienterna förväntas ha psykiatrisk samsjuklighet och 
farmakologisk behandling för detta. Tjänstefaktorerna för läkare behöver 
fördelas så att kompetens inom såväl vuxen som barn– och ungdomspsykiatri 
finns på enheten. 

Psykologer alt. behandlare med psykoterapeutisk kompetens 7-8 heltidstjänster 
Läkarkompetens inom psykiatri (VUP och BUP)  1-2 heltidstjänst 
Socionom med inriktning psykosocialt arbete  1-2 heltidstjänst 
Psykiatrisjuksköterska    1 heltidstjänst 
Brukare med Peersupportutbildning   1-2 heltidstjänster  

Chefskap och administrativt stöd   1 miljon kronor 
Lokaler och overhead    1 miljon kronor 

Uppstartskostnader tas ur första årets budget, då bristen på psykologer och 
behandlare med KBT-kompetens i Västra Götalandsregionen förväntas medföra 
en successiv start. 

 2 mnkr till Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för förstärkt ätstörningsvård 

inom specialistpsykiatrin för både barn och vuxna.  
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade den 15 september 2015 beslut om 75 mnkr 
förstärkningsmedel till psykiatrin (HS 205-2015) bl.a. för förstärkt 
öppenvård/dagvård ätstörningar inom specialistpsykiatrin för både barn och unga 
med totalt 14,9 mnkr. Syftet var att utjämna ett bristfälligt vårdutbud för personer 
med ätstörningar i regionen, tillse att resurser för vården finns överallt och att 
minska ätstörningsvård inom heldygnsvården. För SÄS vidkommande 
finansierades ätstörningsvården 2016 av Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
undantogs därför i beslut för 2016. Dock upphörde nämndens finansiering den 31 
december 2016. Detta finns inte beskrivet i beslutet och SÄS har därför inte fått ta 
del av de utjämningsmedel som övriga sjukhus fick motta. För 2017 har SÄS 
tillfälligt kompenserats med summan 2 mnkr från statsbidrag inom området 
psykisk hälsa. Genom fördelning i detta förslag kompenseras SÄS med stöd av 
ramhöjande medel.  

Beredning 
Förslaget har tagits fram av Koncernkontoret. Ärendet har kommunicerats med 
sektorsråden för barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 4 december 2017. 
 
Ärendet har behandlats av psykiatriberedningen den 8 december 2017. 
 
 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 

Anders Carlqvist 
Avdelningschef  

Bilagor 
 Protokollsutdrag från psykiatriberedningens sammanträde 2017-12-08, § 38 

Besluten skickas till 
 Kunskapscentrum för psykisk hälsa, för genomförande 
 Sjukhusförvaltningarna, för genomförande  
 Anna Erlingsdotter Wass, för genomförande 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna, för kännedom 
 Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, för kännedom 
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Protokoll från psykiatriberedningen, 2017-12-08 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 38 

Fördelning av medel för kökortning inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 2018 
Diarienummer HS 2017-00105 

Beslut 
Psykiatriberedningens förslag till hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 50 mnkr av 
tillgänglighetsmedel till barn- och ungdomspsykiatrin används i enlighet 
med beskrivningen i detta tjänsteutlåtande. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar följa upp de delar i förslaget som fördelas till sjukhusen. 

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att fortlöpande återrapportera 
till psykiatriberedningen hur satsningarna fortskrider. 

Protokollsanteckningar 
Psykiatriberedningen medger att protokollsanteckning från Kerstin Brunnström 
(S) får bifogas protokollet (bilaga § 38 A). 

Psykiatriberedningen medger att protokollsanteckning från Johan Fält (M) får 
bifogas protokollet (bilaga § 38 B). 

Sammanfattning av ärendet 
Detta ärende beskriver hur 50 mnkr av avsatta medel för att öka tillgängligheten 
och utveckla den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen föreslås att 
fördelas 2018. Dessa medel är särskilt avsatta för barn- och ungdomspsykiatrin 
för kökortningsinsatser både avseende första bedömning, fördjupad utredning och 
behandling samt för utökade kostnader i samband med behandling och 
uppföljning. 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 22 februari 2017 § 33, beslutat att 
tidigarelägga fördelning av dessa medel under 2017 till de barn- och 
ungdomspsykiatriska förvaltningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-
sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus 
enligt befolkningsunderlag, med önskan om en djupare analys inför fördelning av 
dessa medel 2018 och framåt vilket detta förslag innebär: 
 

 38 mnkr fördelas enligt befolkningsunderlag till de barn- och 
ungdomspsykiatriska klinikerna på Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och 
Kungälvs sjukhus för förvaltningarnas arbete med implementering av den 
regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin och 
implementering av regionala medicinska riktlinjer inom området. 
 

 10 mnkr fördelas till Sahlgrenska universitetssjukhuset, för tillskapande av 
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regional enhet för specialiserad vård till barn/ungdomar och vuxna med 
spelberoende. 
 

 2 mnkr fördelas till Södra Älvsborgs sjukhus för förstärkt ätstörningsvård 
inom specialistpsykiatrin för både barn och vuxna. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-29 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Monica Selin (KD) 
Bifall till tjänsteutlåtande 
 

Skickas till 
 Kunskapscentrum för psykisk hälsa, för genomförande 
 Sjukhusförvaltningarna, för genomförande  
 Anna Erlingsdotter Wass, för genomförande 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna, för kännedom 
 Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, för kännedom 
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Protokollsnotering S 
Under mötet har vi lyft frågan om den detaljerade listan på bemanning av enheten för 
specialiserad vård och behandling av spelberoende ska finnas med i den text som vi 
ställer oss bakom enligt förslaget till beslut. Vi anser att politiska beslut endast i 
undantagsfall på ett så detaljerat sätt ska precisera hur och med vilken personal vården 
ska utföras. 
Vi ser detta som ett underlag för beräkning av resursbehovet för denna angelägna enhet 
och kan därmed ställa oss bakom detta ärende, som i sig är ett underlag för beslut i HSS. 
Men vi förutsätter att förvaltningen tar med sig inför kommande liknande ärenden i 
psykiatriberedningen, i vad mån beslut om resurstillskott explicit ska innehålla så 
detaljerat underlag.  
Kerstin Brunnström (S) 
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Vi tycker inte att politiker ska besluta vilka tjänster som ska finnas i en verksamhet. Vi politiker ska 
besluta vad som ska göras och vilket resultat vi förväntar oss. Att besluta vilka tjänster som ska finnas 
är förvaltningen ansvar. Det är också olyckligt att förvaltningen är låst till den beslutade 
bemanningen och måste vända sig till politiken om de vill ändra på detta. 
 
Vi vill inte fördröja detta beslut och accepterar det men hoppas att vi ska undvika att specificera 
bemanningen för verksamheter i framtiden. 
  
Moderaterna Johan Fält 
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§ 354 

Fördelning av medel för kökortning inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 2018: första bedömning, fördjupad 
utredning, behandling och uppföljning 
Diarienummer HS 2017-00105 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner att 50 mnkr av 

tillgänglighetsmedel till barn- och ungdomspsykiatrin används i enlighet 
med beskrivningen i tjänsteutlåtande daterat 2017-12-11. 

2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att tillsammans med berörda 
förvaltningar följa upp de delar i förslaget som fördelas till sjukhusen. 

3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att fortlöpande återrapportera 
till psykiatriberedningen hur satsningarna fortskrider. 

Deltar inte i beslutet 
Inga Maj Krüger (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Detta ärende beskriver hur 50 mnkr av avsatta medel för att öka tillgängligheten 
och utveckla den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen föreslås att 
fördelas 2018. Dessa medel är särskilt avsatta för barn- och ungdomspsykiatrin 
för kökortningsinsatser både avseende första bedömning, fördjupad utredning och 
behandling samt för utökade kostnader i samband med behandling och 
uppföljning. 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 22 februari 2017 § 33, beslutat att 
tidigarelägga fördelning av dessa medel under 2017 till de barn- och 
ungdomspsykiatriska förvaltningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset, NU-
sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus 
enligt befolkningsunderlag, med önskan om en djupare analys inför fördelning av 
dessa medel 2018 och framåt vilket detta förslag innebär: 
 

 38 mnkr fördelas enligt befolkningsunderlag till de barn- och 
ungdomspsykiatriska klinikerna på Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och 
Kungälvs sjukhus för förvaltningarnas arbete med implementering av den 
regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin och 
implementering av regionala medicinska riktlinjer inom området. 

 10 mnkr fördelas till Sahlgrenska universitetssjukhuset, för tillskapande av 
regional enhet för specialiserad vård till barn/ungdomar och vuxna med 
spelberoende. 

 2 mnkr fördelas till Södra Älvsborgs sjukhus för förstärkt ätstörningsvård 
inom specialistpsykiatrin för både barn och vuxna. 
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Beredning 
Förhandling enligt MBL § 11 har avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag 
den 4 december 2017. 
 
Ärendet har behandlats av psykiatriberedningen den 8 december 2017.  
 
I beredningen av ärendet har förslaget kommunicerats med sektorsråden för barn- 
och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2017-12-11 
 Protokollsutdrag från psykiatriberedningens sammanträde 2017-12-08, § 38 

Skickas till 
 Kunskapscentrum för psykisk hälsa för genomförande 
 Sjukhusförvaltningarna för genomförande  
 Anna Erlingsdotter Wass för genomförande 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
 Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal för kännedom 
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Ämne: Expediering av Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 
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Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 12 december 

2017 - Vägledning för nämnders och styrelsers arbete.pdf; Vägledning för 
nämnders och styrelsers arbete med gällande datum.pdf 

 
Hej, 
Översänder regionstyrelsen beslut. Nu med rätt datum på omslaget. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 315 

Vägledning för nämnders och styrelsers arbete 
Diarienummer RS 2017-04735 

Beslut 
1. Regionstyrelsen antar vägledning för styrelser och nämnders arbete som 

regiongemensam riktlinje. 
2. Regionstyrelsen rekommenderar Västra Götalandsregionens 

majoritetsägda bolag att i tillämpliga delar använda vägledningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Regiondirektören fick i mars 2016, i samband med att regionstyrelsen svarade på 
revisorernas rapport ”Styrning och ledning i nämnder och styrelser, delsyfte 1” i 
uppdrag att dels ta fram en policy för intern styrning och kontroll, dels ta fram en 
praktisk vägledning för nämndarbetet som ett komplement till befintliga 
reglementen.  
 
Policy för styrning i Västra Götalandsregionen antogs av regionfullmäktige i 
september 2017. Vägledning för nämnders och styrelsers arbete är en 
regiongemensam riktlinje som bygger på de principer för styrning i Västra 
Götalandsregionen som fastställs i policyn. Vägledningen är tänkt att fungera som 
ett stöd för nämnder och styrelser i utformningen av ändamålsenlig styrning av 
respektive verksamhet. Vägledningen kan i tillämpliga delar även användas av 
regionens majoritetsägda bolag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande  

 Bilaga Vägledning för nämnders och styrelsers arbete 

 Bilaga Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 22 november 
2017 - Vägledning för nämnders och styrelsers arbete 

 

Skickas till 
 Nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen 
 Västra Götalandsregionens bolagsstyrelser 
 Koncernstabsledningen 
 Koncernstabsberedningen 
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Beslutad av: Regionstyrelsen , 2017 - 12 - 12

Diarienummer: RS 2017 - 04735

Giltighet: från 2018 - 01 - 02 till 2022 - 12 - 31

Vä gl ed n i n g för n ä m n d er s
och styr e l se r s a r b e te

G äller för: Vä stra Götalandsregionens nämnder, styrelser , kommittéer och beredningar

Innehål lsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och kansli

Dokumentet ersätter: Nytt dokument
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Inledning 
Vägledningen riktar sig till nämnder, styrelser och kommittéer. I detta dokument skrivs 
fortsättningsvis nämnder. Nämndens och den enskilde ledamotens ansvar regleras i 
kommunallagen och nämndens reglemente.  
 
Vägledningen konkretiserar regionfullmäktiges policy för styrning och ger exempel på 
frågor som behöver hanteras av nämnd. Den ska även stödja nämnders interna 
arbetsformer.  
 
Vägledningen utgår från att nämnders styrning ska vara tillräcklig för att  

 planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser  
 genomföra verksamheten 
 följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter  
 analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling 

Regionstyrelsen har beslutat om denna vägledning och rekommenderar nämnderna att 
använda den direkt eller utarbeta motsvarande dokumentet som stöd för sitt arbete1. 
 
Vägledningen kan i tillämpliga delar användas av majoritetsägda bolag. 

Styrande dokument 
Västra Götalandsregionen har ett antal styrande dokument som reglerar hur organisationen 
ska fungera. Exempel på styrande dokument som ger de grundläggande förutsättningarna 
för nämnders och styrelsers arbete är: 

 Policy för styrning 
 Reglementen för nämnder 

Att verka som nämnd 
Nämnden har sitt uppdrag från fullmäktige. Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och 
ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnders uppgifter och ansvar framgår av 
reglementet. 

Invånarna ska kunna utgå från att verksamheten drivs i enlighet med de beslut som 
fullmäktige har fattat samt att lagar, förordningar och föreskrifter respekteras. Ansvaret i 
nämnden är i grunden gemensamt. Ledamöterna ansvarar tillsammans för verksamheten. 
Ledamöter har även ett enskilt ansvar som innebär att delta i arbetet och att agera inom de 
förutsättningar och ramar som nämndens uppdrag ger.  

För att skapa goda arbetsformer bör nämndens ledamöter diskutera och komma överens om 
gemensamma spelregler för det interna arbetet i nämnden. 

  

 

1 Vägledningen kan i tillämpliga delar även användas av regionfullmäktiges beredningar. 
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Beslutsfattande 
Nämnders grundläggande uppgift är att fatta beslut.  

Följande former för beslut finns:  
 Nämndbeslut (här ingår också nämndens beslut att förslå någonting som 

ska vidare till regionstyrelsen/ regionfullmäktige)  

 Delegeringsbeslut (beslut som fattas av någon på delegation av nämnden). 
Det är de facto nämndens beslut men där nämnden gett någon rätt att fatta 
beslut på nämndens vägnar, därför ska delegeringsbeslut anmälas, se 
delegeringsordningen för nämnden. 

Beslut som inte får delegeras enligt kommunallagen är till exempel ärenden som gäller 
verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet. 

Verkställighetsbeslut fattas av chef eller annan tjänsteman ”i tjänsten”. Besluten fattas 
utifrån nämndens inriktning. Mandatet att fatta beslut regleras genom instruktion, 
uppdragsbeskrivning eller särskilda beslut.  

Ett tjänsteutlåtande är förvaltningens beslutsunderlag med förslag. Det ska vara lätt för en 
förtroendevald att sätta sig in i ett ärende och invånarna ska kunna förstå handlingar som 
ligger till grund för politiska beslut. Därför arbetar Västra Götalandsregionen med 
klarspråk. Det betyder att förkortningar generellt inte ska användas, att språket ska vara 
korrekt och enkelt och att ovanliga begrepp ska förklaras.  

Nämnden ska säkerställa att beslutsunderlag är tillräckliga för att kunna bedöma 
ärendet/förslaget och fatta beslut. Beroende på ärende behövs olika underlag, till exempel:    

 Omvärldsanalys, konsekvensbeskrivning och riskanalys vid förslag om 
förändring  

 Kostnadskalkyl/ resursåtgång/kompetensbehov  
 Förslag till finansiering  
 Tidigare beslut som berör ärendet eller hänvisning till styrande dokument 
 Redovisning av hur genomförande ska ske  
 Redovisning av hur uppföljning ska ske  
 Information om facklig samverkan  

Till stöd för tjänstemannaorganisationens beredning av ärenden finns en Ärendehandbok 
som är beslutad av regionstyrelsen.  
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Att vara förtroendevald 
Varje ledamot har ett ansvar att ta de initiativ som krävs för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs i enlighet med regionfullmäktiges beslut och lagens krav. 

Förtroendevalda förväntas: 
 sätta sig in i nämndens uppdrag och förutsättningar 

 delta i nämndens arbete och beslutsfattande 

 efterfråga information och återrapportering i den utsträckning som behövs 
för att ta ansvar 

 ha förståelse för nämndens uppdrag i relation till hela organisationen 

 ha kunskap om Västra Götaland, såväl utifrån ett regionalt som lokalt 
perspektiv. 

Enskild ledamot har ansvar för att bevaka att tillräcklig beredning av ärenden sker. Om 
ledamoten inte är nöjd med beredningen ska hen begära kompletterande 
utredning/beredning av ärendet. 

Stöd från tjänstemannaorganisation 
Förvaltningschef har under sin nämnd ansvaret att leda förvaltningen utifrån ett 
helhetsperspektiv för verksamhet, ekonomi och personal. Nämnden fastställer inför varje 
mandatperiod en instruktion för förvaltningschefen2. I denna tydliggörs 
förvaltningschefens ansvar gentemot nämnd, till exempel att nämndens beslut genomförs 
och följs upp samt att nämnden hålls väl informerad om verksamhetens utveckling. 

Nämnden bör gemensamt med förvaltningschef diskutera och komma överens om interna 
spelregler mellan nämnd och förvaltningschef/förvaltning.  

  

 

2 För de nämnder som Koncernkontoret ger tjänstemannastöd utser regiondirektören ansvarig tjänsteman som 
har en beslutad instruktion.  
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Planera verksamheten utifrån givna uppdrag och 
resurser 
Vid planering av verksamheten utgår nämnden från budget för VGR, övriga styrande 
dokument, verksamhetsfakta, överenskommelser och lagstiftning. 

Nämnden ska för egen del 
 identifiera nämndens mest strategiska frågor under mandatperioden 
 genomföra riskanalys och besluta om en plan för intern kontroll  
 planera nämndens egna aktiviteter 
 planera samordning med andra politiska organ och bedöma behovet av 

samråd/dialog med andra 
 efter samråd och inom givna tidsramar besluta om givna eller mottagna 

beställningar/uppdrag 
 planera för uppföljning av de styrande dokument som nämnden har prioriterat 
 årligen ta ställning till delegeringsordning 
 planera för nämndens kunskapsinhämtande om verksamhetsområdet och utbildning  
 fastställa struktur för uppföljning 

Nämnden ska säkerställa att 
 förvaltningens organisation är ändamålsenlig3 
 det finns en planering för verksamheten 
 det finns en rutin för handläggning av nya förändrade styrdokument, 

lagar/förordningar eller överenskommelser 
 nämndens uppgifter och ansvar i sin helhet enligt reglementet uppmärksammas och 

behandlas 

Genomföra verksamheten 

Att genomföra verksamhet innebär för en nämnd att den tar ansvar för att beslut genomförs 
och mål uppnås. 

Nämnden ska säkerställa att det finns tillräcklig styrning och resurser för att  
 genomföra beslut 
 driva verksamheten 
 uppmärksamma och omhänderta avvikelser från politiskt fattade beslut 
 kontrollera att verksamheten arbetar i enlighet med riktlinjer, rutiner och 

lagstiftning 

  

 

3 Gäller för de nämnder som ansvarar för en förvaltning 
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Följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter 

Nämnden ska säkerställa att uppföljning sker i enlighet med fastställd struktur 
(verksamhet, planer, styrande dokument, beslut om åtgärder med mera).  

Nämnden ska  
 rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar. 
 rapportera/uppmärksamma regionstyrelsen/ regionfullmäktige på avvikelser 

avseende måluppfyllelse eller händelser av större vikt. 
 delta i eller själva initiera avstämning/ dialog med regionstyrelsen eller de nämnder 

som är aktuella för att nämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag med betoning på 
resultat, avvikelser avseende måluppfyllelse eller händelser av större vikt. 

 följa upp genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll 
 
Nämnden bör göra en årsplan för uppföljning, anpassad till sitt uppdrag.  
Den kan till exempel se ut på följande sätt:  
 

Ansvarsområden/processer Månad/delår Intern kontroll Övriga rapporter 

Ekonomi i balans …. …. …. 

Uppfylla vårdgarantin …. …. …. 

Osv… …. …. …. 

 

Analysera verksamheten som grund för åtgärder och 
fortsatt utveckling 
Nämnden ska analysera verksamhetens 

 resultat 
 måluppfyllelse 
 avvikelser 
 inkomna synpunkter från patienter/resenärer/elever/invånare… 

Nämnden bör även samlat analysera revisionsrapporter som berör nämndens uppdrag.  

Analysen ger förutsättning för kommande planering och beslut om åtgärder.  

Nämnden bör en gång per år utvärdera sitt eget arbete (interna arbetsformer och hur 
nämnden styr verksamheten) 
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Från: Eleonor Hultmark 
Skickat: den 17 januari 2018 09:33 
Till: SkasDiariet 
Kopia: Eva-Lott Funk; Agneta Nilsson Hörnlund 
Ämne: Expediering av beslut "Ersättning till Skaraborgs Sjukhus för kostnader av 

brännskadevård under 2017 
Bifogade filer: Ersättning till Skaraborgs Sjukhus för kostnader av brännskadevård under 

2017.pdf 
 
Hej!  
Översänder delegationsbeslut för östra hälso- och sjukvårdsnämndens om ersättning till Skaraborgs 
Sjukhus för kostnader för brännskadevård under 2017. 
 
 
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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Skaraborgs Sjukhus 
Sjukhusdirektör Jörgen Thorn

Sjukhusledning  Datum 2017-12-19 
Kl. 09.15 – 12.15 

Utdrag ur Anteckningar 

Närvarande Frånvarande 

Jörgen Thorn  
Marga Brisman 
Carina Broman 
Susanne Gustavsson 
Jane Johansson 
Michael Malmborg 
Åsa Ranbro Jansson 
Marie Johansson Rodert, till kl. 11.30 
Eva Sundström 
Martin Takac 
Annette Trenge Jarlshammar 
Lisbeth Jinnestål Fernow, sekreterare 

Svante Lifvergren 

1. Sjukhusdirektörens information
Jörgen Thorn
• Skrivelse har inkommit till styrelsen att anhöriga används som tolkar. Detta är inte 

tillåtet och ska tydliggöras till verksamheterna.

Rätt utdraget intygar/
Lisbeth Jinnestål Fernow

 

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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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 18 januari 2018 15:17 
Till: PV Närhälsan; Leena Ekberg; HSS FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB; HSN 

Norra FB; HSN Södra FB; HSN Göteborg FB; AL Alingsåsstyrelse; ANS ans; 
Kungälvs Sjukhus; NU Nusjukv kansli; SkasDiariet; Säs; 
Habiliteringochhälsa; Tandvårdsstyrelsen 

Ämne: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 16 januari 2018 - 
Kostnadsfri vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund (MPR) via 
Vårdval Vårdcentral till personer i Västra Götaland födda 1960 och senare 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 16 januari 2018 - 
Kostnadsfri vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund (MPR) 
v....pdf; Kostnadsfri vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund 
(MPR) via Vårdval Vårdcentral till personer i Västra Götaland födda 1960 
och senare.pdf 

 
Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut om vaccination. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare 
Styrelse & nämndsekretariat 
Avdelningen Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 17 

Kostnadsfri vaccination mot mässlingen, påssjuka och 
röda hund (MPR) via Vårdval Vårdcentral till utvalda 
grupper med osäker immunitet 2018 
Diarienummer RS 2018-00213 

Beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att under 2018 införa kostnadsfri vaccination mot 

mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) via Vårdval Vårdcentral 
till utvalda grupper med osäker immunitet mot mässling. 

2. Vårdcentraler inom vårdvalet får ersättning för utförda vaccinationer 
enligt avgiftshandboken. 

3. Finansiering med upp till 8,4 miljoner kronor sker ur regionstyrelsens 
oförutsedda medel. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har generellt en god immunitet mot mässling men det 
senaste utbrottet visar att det finns grupper som kan behöva vaccineras för att 
uppnå ett fullgott skydd.  Genom att via Vårdval Vårdcentral erbjuda kostnadsfri 
vaccination kan man aktivt nå flera grupper med osäker immunitet. Förslaget 
innebär att långsiktigt öka immuniteten i befolkningen för att förhindra nya 
utbrott av mässling. 
 
Utifrån den rådande situationen förutsätter regionstyrelsen att 
primärvårdsstyrelsen arbetar aktivt för att öka vaccinationsgraden i angiven 
målgrupp. Förslaget innebär också en möjlighet för privata vårdcentraler inom 
Vårdval Vårdcentral att arbeta med frågan på samma villkor som Närhälsans 
vårdcentraler. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande  

Skickas till 
 Primärvårdsstyrelsen  
 Leena Ekberg för vidarebefordran till privata vårdgivare inom Vårdval 

Vårdcentral 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för kännedom 
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård för kännedom 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
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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 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2018-01-15 
Diarienummer RS 2018-00213 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Thomas Wahlberg 
Telefon: 0702-826987 
E-post: Thomas.wahlberg@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Kostnadsfri vaccination mot mässling-
påssjuka-röda hund (MPR) via Vårdval 
Vårdcentral till personer i Västra 
Götaland födda 1960 och senare 
Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen beslutar att under 2018 införa kostnadsfri vaccination mot 
mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) via Vårdval Vårdcentral 
till utvalda grupper med osäker immunitet mot mässling. 

2. Vårdcentraler inom vårdvalet får ersättning för utförda vaccinationer 
enligt avgiftshandboken. 

3. Finansiering med upp till 8,4 miljoner kronor sker ur regionstyrelsens 
oförutsedda medel. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har generellt en god immunitet mot mässling men det 
senaste utbrottet visar att det finns grupper som kan behöva vaccineras för att 
uppnå ett fullgott skydd.  Genom att via Vårdval Vårdcentral erbjuda kostnadsfri 
vaccination kan man aktivt nå flera grupper med osäker immunitet. Förslaget 
innebär att långsiktigt öka immuniteten i befolkningen för att förhindra nya 
utbrott av mässling. 
 
Utifrån den rådande situationen förutsätter regionstyrelsen att 
primärvårdsstyrelsen arbetar aktivt för att öka vaccinationsgraden i angiven 
målgrupp. Förslaget innebär också en möjlighet för privata vårdcentraler inom 
Vårdval Vårdcentral att arbeta med frågan på samma villkor som Närhälsans 
vårdcentraler. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Det pågår ett utbrott av mässling i Göteborgsregionen sedan december 2017. 
Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna idag. För personer 
födda före 1960 är de flesta immuna mot mässling efter genomgången infektion. 
Personer födda på 60-talet och senare har en varierande immunitet mot mässling. 
Allmän vaccination av barn mot mässling infördes i Sverige 1971 men 
vaccinationstäckningen var låg under första delen av 70-talet och mässling var 
fortfarande vanligt förekommande. Sedan 1982 ges MPR-vaccin med två doser i 
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det nationella allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinationstäckningen är 
mycket hög och ligger kring 96-97 procent. Vid en immunitetsundersökning 2007 
hade 98 procent av befolkningen generellt ett gott skydd mot mässling.   
 
Även om immuniteten mot denna infektion i befolkningen i Sverige generellt är 
hög och de flesta är vaccinerade, finns det personer och grupper med otillräckligt 
skydd. Särskilt gäller detta personer som medvetet valt att avstå från MPR-
vaccination, samt personer som vistas i Sverige men är födda i andra länder med 
lägre vaccinationstäckning. 
 
Om någon insjuknar i mässling är risken mycket stor för smittspridning i 
samhället till ovaccinerade. Mässling kan orsaka svåra sjukdomssymtom. Det 
finns en betydande risk för komplikationer för den enskilda individen, främst 
gäller detta små barn och vuxna. Vid smittspridning inom sjukvården (exempelvis 
akutmottagningar och allmänna väntrum) finns en ytterligare stor risk att andra 
kan insjukna inklusive personer med nedsatt immunförsvar eller barn utan 
immunitet mot mässling. 
 
I Sverige erbjuds MPR-vaccinet normalt vid 18 månaders ålder, samt en andra dos 
i årskurs 1 eller 2 enligt nationella allmänna barnvaccinationsprogrammet. Även 
asylsökande barn och unga liksom alla personer under 18 år utan nödvändiga 
tillstånd (”papperslösa” och gömda) erbjuds redan idag kompletterande 
vaccination inklusive MPR-vaccin kostnadsfritt i samband med hälsokontroll för 
asylsökande. Vuxna asylsökande inom VGR erbjuds kostnadsfri MPR-vaccination 
i samband med hälsokontrollen enligt beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 
14 september 2017. 
 
Vem gäller detta erbjudande om kostnadsfri kompletterande MPR-
vaccination? 
Personer som  
- vistas varaktigt i Västra Götaland samt  
- är födda under åren 1960 eller senare och ännu inte fått två doser MPR-vaccin, 
men inte ingår i nationella allmänna barnvaccinationsprogrammet (inom 
barnhälsovården eller elevhälsan) 
 
Erbjudandet om kompletterande MPR-vaccination gäller även asylsökande vuxna 
samt personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.  
 
Erbjudandet gäller dock inte  
- personer som är folkbokförda i andra regioner i Sverige utöver Västra Götaland.  
- turister på tillfälliga besök 
 
Tidsperiod   
Den kostnadsfria kompletterande MPR-vaccinationen enligt ovan kriterier gäller 
till och med 2018-12-31. 
 
Omfattning 
Den beräknade omfattningen är att upp till 40.000 doser av MPR-vaccin kan 
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komma att ges under den aktuella perioden som innefattas av beslutet. Det 
innebär en uppskattad kostnad på 8.4 miljoner kronor. Den stora merparten av 
kompletterande MPR-vaccindoser kommer sannolikt att ges till personer äldre än 
18 år. 
 
Skyddseffekt 
En dos MPR-vaccin ger skydd mot mässling, påssjuka och röda hund hos cirka 
90-95 procent av alla vaccinerade individer. Insjuknade i ”genombrottsmässling” 
kan ske hos enstaka personer med viss immunitet men utan helt tillräckligt skydd, 
men sjukdomssymtomen blir i dessa fall ofta mildare och smittsamheten lägre. 
Två MPR-doser krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna. Om en 
person redan har en immunitet mot mässling men ändå får MPR-vaccin leder 
detta inte till några ytterligare biverkningar. Nyttan av MPR-vaccination till alla 
som inte har en känd immunitet kan sägas överväga av detta skäl. Att med 
blodprov undersöka immunitet mot mässling (tidigare genomgången mässling 
eller tidigare vaccination) rekommenderas inte före vaccination. 
 
Utförande 
En vaccindos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) erbjuds. MPR-
vaccinationen ska vara kostnadsfri för patienten enligt ovan åldersgrupper och 
kriterier. Erbjudandet om kompletterande kostnadsfri vaccination gäller en dos. 
Vaccinationerna genomförs inom primärvården (vårdcentraler inom Vårdvalet för 
Västra Götaland). 
 
Identitetshandling ska uppvisas vid vaccinationstillfället. Vaccination ska 
dokumenteras enligt nedan. 
 
Skriftlig information om MPR-vaccin 
Informationsblad om MPR-vaccination finns tillgängliga på flera språk (se länk). 

När ska vaccinet inte tas? 
Vid följande tillstånd ska man inte vaccineras med vaccin mot mässling-påssjuka-
röda hund: 

 pågående infektion  
 graviditet  
 allvarlig immunbrist  
 pågående immunosuppressiv behandling 
 säkerställd överkänslighet mot någon beståndsdel i vaccinet. Absolut 

kontraindikation är en svår allergisk reaktion inom 48 timmar efter föregående 
MPR-vaccin eller efter exposition för någon beståndsdel i vaccinet 

För kvinnor i fertil ålder bör graviditetstest alltid övervägas före vaccination.  

Det kan finnas spår av ägg i MPR-vaccinet, men äggallergi är ingen 
kontraindikation för MPR-vaccination, med undantag för individer som reagerat 
med allergisk chock efter äggintag eller efter tidigare vaccination. Allergisk chock 
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efter MPR-vaccination är mycket sällsynt och beror i regel på andra komponenter 
i vaccinet än äggprotein.  

Dokumentation 
Vaccination ska dokumenteras enligt patientdatalagen och Socialstyrelsens 
föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 
(SOSFS 2008:14). 
 
Ersättning till vaccinerande enhet 

- Ersättning för MPR-vaccination enligt kriterier ovan ersätts enligt aktuellt belopp i 
Avgiftshandboken för VGR (för närvarande 210 kronor). 

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Besluten skickas till 
 Primärvårdsstyrelsen  
 Leena Ekberg för vidarebefordran till privata vårdgivare inom Vårdval 

Vårdcentral 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för kännedom 
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård för kännedom 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 

 



 Analys av vårdköer för väntande till första besök eller behandling -   :

Denna behandling ' Analys av vårdköer för väntande till första besök eller behandling' har inget tjänsteutlåtande.



 Status på infektioner -   :

Denna behandling ' Status på infektioner' har inget tjänsteutlåtande.



 Högprioriterade frågor -   :

Denna behandling ' Högprioriterade frågor' har inget tjänsteutlåtande.



 Omställningsarbete SkaS -   :

Denna behandling ' Omställningsarbete SkaS' 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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