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1 Mål och fokusområden 
  
  

1.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt 
av jobb och företag i hela regionen 

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

Målsättningen är att under året öka verksamhetens miljökunskap och därmed påverka 
beteende så att kassationen minskar och onödig resursförbrukning/negativ miljöpåverkan kan 
undvikas. 
Detta är ett arbete som påbörjats dels genom införande av 'Checklista för systematiskt 
miljöarbete' och dels genom att miljöhemsidan på intranätet har uppdaterats med stöd och 
informationsmaterial. Arbete har påbörjats för att öka kunskapen och följsamheten till Västra 
Götalandsregionens rese- och mötespolicy, bla för att öka antal resfria möten 

1.1.1.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära 
affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar 

Arbete har påbörjats med införande av Checklista för systematiskt miljöarbete. PÅGÅR 
Miljöhemsidan på intranätet har uppdaterats med stöd och informationsmaterial om 
nedanstående punkter. KLAR 

• Göra miljömedvetna produktval 
• Återbruka begagnade möbler och inventarier 
• Minska matsvinnet och övrig kassation 

1.1.1.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera 
ökad användning av biogas 

Arbete pågår med införande av Checklista för systematiskt miljöarbete. PÅGÅR 
Miljöhemsidan på intranätet har uppdaterats med stöd och informationsmaterial om 
nedanstående punkter. KLAR 

• Västra Götalandsregionens rese- och mötespolicy 
• Klimatväxlingsåtgärder 
• Sparsam körning 
• Teknik för resfria möten 
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1.2 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 

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

För uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål "Den psykiska ohälsan ska minska och 
omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras" följs på sjukhusnivå två 
indikatorer: 

Indikatorer 2019 Utfall mars 
2018 

Utfall dec 
2018 

Utfall mars 
2019 Mål 2019 

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på 
första besök VUP 69 % 82 % 84 % 100 % 

Andel patienter som väntat högst 30 dagar på 
första besök BUP 49 % 61 % 53 % 100 % 

Tillgängligheten till både BUP och VUP har förbättrats jämfört med mars 2018. 
Flera aktiviteter pågår för att förbättra den psykiska hälsan och förbättra omhändertagandet av 
patienter med psykisk sjukdom ytterligare, se redovisning under fokusområden nedan. 

1.2.1.1 Förbättra tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin 

  
• Verksamheten har haft fortsatt behov av att köpa neuropsykiatriska utredningar, men 

minskar enligt plan något i kostnader för köpta utredningar. PÅGÅR 
• Verksamheten har genom förnyat arbetssätt förkortat utredningstiden för vissa NP-

utredningar. KLART 
• Verksamheten erbjuder köp av vissa behandlingar då vårdgarantin inte nås. PÅGÅR 
• Rekryteringsarbete av svårrekryterade yrkeskategorier såsom läkare och psykologer är 

fortsatt prioriterat. PÅGÅR 
• Regelbunden inventering av väntande i kö. PÅGÅR 
• Implementering av ett förbättringsarbete för att screena och prioritera barn- och unga 

via telefonintervju med föräldrar pågår. Syftar till att fånga mer träffsäkerhet kring 
vårdnivå och att kunna erbjuda tid direkt i telefonen. Ska även bidra till att minska 
antalet uteblivande. PÅGÅR 

• Regelbunden samverkan/samarbete med första linjen har genomförs för att säkerställa 
vård på rätt nivå. KLART 

• Produktions- och kapacitetsplanering. PÅGÅR 
• Öppna tidböcker för samtliga besökstyper till läkare. KLART 
• Öppna tidböcker för samtliga besök till övriga behandlare. PÅGÅR 

  
  

1.2.1.2 Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna 

Vuxenpsykiatri (VUP): 
• Processarbetet är pågående och har representanter inom respektive process då det 

gäller psykos, affektiva, beroende och neuropsykiatri. Representanter finns som deltar 
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i samtliga noder. PÅGÅR 
• Beroendeprocessen finns som etablerad process med tillhörande kliniska riktlinjer för 

beroendevården på SkaS. Beroendeprocessen behöver uppdateras eftersom det kommit 
nya kliniska riktlinjer. Arbete med detta pågår. PÅGÅR 

• Psykosprocessen: Nationella riktlinjer har reviderats, i början av maj kommer 
nationellt vård och insatsprogram för schizofreni. PÅGÅR 

• Affektiva processen. En ny arbetsgrupp som kommit igång med att revidera processen. 
Fortsatt arbete med uppdatering utifrån nationella riktlinjer samt att få in rutiner kring 
kvalitetsregistrering. PÅGÅR 

• Neuropsykiatriska-processen uppdateras utifrån regional riktlinje. SkaS är väl 
representerat i arbetet både regionalt och nationellt. PÅGÅR 

Samtliga processer kommer att behöva stämma av med de nationella VIP:arna (vård och 
insatsprogram). Detta görs i takt med att processerna blir klara och implementeras i 
verksamheten. 
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och Ätstörningsvård: 

• Implementering av åtta nya regionala medicinska riktlinjer - KLART 
• Kompetensutvecklingsplan för samtlig personal inom BUP - KLART 
• Gemensam regional rutin för vårdövergången mellan BUP/VUP och 

omhändertagandet runt 18-årsålder - PÅGÅR 
• SkaS rutin för vårdövergången mellan BUP/VUP och omhändertagandet runt 18-

årsålder - PLANERAS 
• Robusta och hållbara mottagningar/enheter. Har genomförts översyn av nuvarande 

organisation och struktur för öppenvård samt innehåll och arbetssätt i öppenvården, 
förslag för att utveckla mellanvård och mobila insatser. Risk och konsekvensanalyser 
för antal mottagningar. Förslag till beslut kring framtida organisering - KLART 

• Kompetensförsörjningsplan tas fram för att klara framtida vårdbehov och skapa ett 
oberoende av hyrpersonal - PÅGÅR 

• Öka antalet barn- och ungdomspsykiatriker, sjuksköterskor, psykologer samt 
tillgodose tillgången till arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped och dietist i syfte att 
förverkliga regionala medicinska riktlinjer - PÅGÅR 

• Brukar- och närståendemedverkan - PÅGÅR 
• HBTQ-certifiering av verksamheten - PLANERAS 
• E-hälsa och digitalisering – PÅGÅR 
• Tillgänglighet via 1177.se med e-tjänster - KLART 

1.2.1.3 Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa 

Vuxenpsykiatri 
• Samarbete/samverkan med primärvård är upprättad där konsultation/samråd sker 

kontinuerligt kring konkreta patientfall vuxenpsykiatri. KLAR 
• Behandlingsmetoden ERGT (Emotion Regulation Group Therapy, en ny 

behandlingsform mot självskadebeteende) bedrivs på en av våra 
öppenvårdsmottagningar för vuxenpsykiatri. PÅGÅR 

• Prehospital Psykiatrisk Resurs (PPR), är fortsatt i drift. Resursen är en personbil 
bemannad med ambulanssjuksköterska och psykiatrisjuksköterska som är tillgänglig 
lördag och söndag under jourtid, kl 15.00 - 23.00. Utfört 63uppdrag, cirka tre uppdrag 
per aktivt pass. Uppdragen kommer oftast från SOS men även från psykiatriska 
akutmottagningen och polisen. Flera planerade/ uttalade/påbörjade suicidförsök, 
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psykosgenombrott, missbruk och livsleda har hanterats effektivt för patientens bästa. 
Insatserna har dessutom frigjort beredskapstid för ambulansverksamheten. PÅGÅR 

• Planering pågår för en utökning av PPR. PLANERAD  
Barn- och ungdomspsykiatri och Ätstörningsvård 

• Samverkan med Guldvingens vårdcentral om ungas psykiska hälsa samt rutiner för 
konsultation/rådgivning. KLART 

• Samverkan med Oden vårdcentral om ungas psykiska hälsa. PÅGÅR 
• Samverkan på chefsnivå BUP/primärvård. Utförs enligt plan utifrån initiativ från 

BUP:s enhetschefer med inbjudan till samverkansmöten. KLART 
• Medverkan i vårdsamverkan barn- och unga, Skaraborg. PÅGÅR 
• Rutin för konsultationstid barnpsykiater för primärvården. KLART 

1.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska 
förbättras 

För uppföljning av regionfullmäktiges prioriterade mål "Sjukvårdens förmåga att skapa mesta 
möjliga värde för patienten ska förbättras" följs på sjukhusnivå sammanlagt tolv indikatorer: 

Indikatorer 2019 Utfall mars 
2018 

Utfall dec 
2018 

Utfall mars 
2019 Mål 2019 

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på 
första besök somatik totalt 88 % 83 % 82 % 100 % 

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på 
första besök ortopedi 81 % 76 % 70 % 100 % 

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på 
första besök VUP 69 % 82 % 84 % 100 % 

Andel patienter som väntat högst 30 dagar på 
första besök BUP 49 % 61 % 53 % 100 % 

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på 
behandling/operation 70 % 65 % 70 % 100 % 

Andel patienter som väntat högst 90 dagar på 
behandling/operation ortopedi 60 % 49 % 55 % 100 % 

Andel vårdförlopp (SVF) som når målledtid 40 % 20 % 41 % 100 % 
Andel patienter som fått sitt efterföljande 
besök inom måldatum 68 % 67 % 65 % 100 % 

Andel uteblivna besök av totalt antal planerade 
besök 5,6 % 5,6 % 5,6 % <=2% 

Andel patienter där total vistelsetid < 4 timmar 
vid besök på akutmottagning 70 % 70 % 69 % 90 % 

Andel patienter som fått 
utskrivningsinformation 62 % 67 % 68 % 80 % 

Andel medarbetare som genomfört och blivit 
godkända på webbutbildningen 
"Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande 
metoder och hälsa" 

 6 % 8 % 50 % 

För några av indikatorerna är utfallet förbättrat jämfört med årsskiftet och jämfört med samma 
period 2018. Jämfört med mars 2018 har tillgänglighet BUP, tillgänglighet VUP, andel 
vårdförlopp som når målledtid samt andel patienter som fått utskrivningsinformation 
förbättrats. För övriga indikatorer är utfallet i nivå med föregående år alternativt något 
försämrat.  Under 2019 riktas även ett särskilt fokus på att öka produktionen och 
tillgängligheten för SkaS ortopedipatienter. Sedan årsskiftet har måluppfyllelsen försämrats 
vad gäller besök men förbättrats något för operationer. Se ytterligare beskrivning och analys 
av produktion och tillgänglighet nedan. 
Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde är till stor del avhängigt att få patientens 
hela vårdkedja att hålla ihop. Sjukhusets arbete i linje med omställning av sjukvården har stort 
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fokus på detta. Pågående insatser är att säkerställa all nödvändig information för tryggt 
omhändertagande på nästa vårdnivå vid utskrivning från slutenvård. Stora utbildningsinsatser 
är pågående för att stärka personers förmåga till egenvård och hälsofrämjande aktiviteter i 
linje med personcentrerad vård. Utvecklingsarbete pågår även för att snabbt identifiera 
patienter med komplexa vårdbehov för att bättre samordna insatserna för dom. Vi utvecklar 
möjligheterna inom flera verksamheter för att möjliggöra digitala vårdmöten och andra 
digitala vårdtjänster. Arbetet med att koncentrera vården samordnas i regionen men på SkaS 
pågår även ett strukturarbete som ligger i linje med att skapa ett hållbart sjukhus, där viss del 
av vården behöver koncentreras i Skaraborg. Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är en bas 
i allt utveckling och förbättringsarbete, riktlinjer, styrdokument för en kvalitetssäker vård 
hålls ihop och leds av enheten för kvalitet och utveckling. 

1.2.2.1 Uppfylla vårdgarantin, minska kostnadsökningstakten genom att 
förbättra produktiviteten 

Tillgänglighet till första besök och behandling/operation 
Måluppfyllelse för vårdgaranti uppnås inte inom alla verksamheter. Remissinflödet fortsätter 
öka och trots att fler första besök utförts under perioden januari till mars jämfört med samma 
period 2018 så ökar samtidigt den totala kön till första besök. Antal väntande till operation har 
minskat under senaste 12-månadersperioden vilket framförallt beror på att verksamheterna 
löpande skickar operationsanmälningar vidare till externa vårdgivare. 
Åtgärder har genomförts under perioden och planeras fortsatt inom respektive 
verksamhetsområde för att öka produktiviteten, förbättra tillgängligheten och minska antalet 
väntande patienter. Prognos för 2019 är en måluppfyllelse motsvarande 90 procent för besök 
och 80 procent för behandling. 
Tillgänglighet till efterföljande besök  
Antal väntande till efterföljande besök har också ökat den senaste 12-månadersperioden och 
efter mars väntar 55 900 patienter på ett efterföljande besök. Däremot har antal patienter som 
väntat mer än 90 dagar över måldatum minskat från 7 800 efter september 2018 till 6 500 
efter mars 2019. En förklaring till detta är produktionsökningen av efterföljande besök. 
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Planerade och utförda aktiviteter  
Många aktiviteter pågår inom SkaS verksamhetsområden för att förbättra tillgängligheten, 
nedan redovisas några av dessa. 

• Rekryteringsinsatser för särskilda bristkompetenser. PÅGÅR 
• Besök och operationer köps av externa vårdgivare för patienter som väntat eller 

riskerar att vänta mer än vårdgarantins 90 dagar. PÅGÅR 
• Kökortningsinsatser med extra mottagningspass kvällstid. PÅGÅR 
• Lämpliga dagkirurgiska operationer överförs eller planeras att överföras från 

centraloperation till mottagning för att frigöra salstid till andra operationer. PÅGÅR 
• Utökar digitala vårdkontakter och digitala vårdtjänster. PÅGÅR  
• Exempel Kirurgi: Produktionsplanering har medfört att mottagning har prioriterats för 

att minska köer och öka tillgängligheten. Det har krävts en stor insats för både 
läkargruppen och mottagningspersonalen för att klara av det ökade 
produktionsbehovet. PÅGÅR 

• Exempel Urologi: Vidareutveckling av produktion- och kapacitetsplanering inom den 
urologiska verksamheten. Utifrån vårdbehov skapat en aktivitetsplan som innefattar 
alla de aktiviteter som görs varje dag, koppla läkarschemat till detta samt strukturerade 
beslutsmöten månadsvis. PÅGÅR 

• Exempel Urologi: Sjuksköterskor har börjat utföra cystoskopier under första kvartalet 
2019, vilket innebär ett minskat behov av läkare på mottagning, motsvarande cirka 2-3 
mottagningspass (halvdagar) per vecka. KLAR 

• Exempel Ögon: Nytt arbetssätt där patienter tas direkt till ögonoperation på remiss för 
såväl mottagningsbesök som operation samma dag. PÅGÅR 

• Exempel Endoskopi: Ett utvecklingsarbete pågår för att på bästa sätt använda SkaS 
samlade resurser inom skopiverksamheten och hitta nya och förbättrade 
samarbetsformer mellan medicin och kirurgi. PÅGÅR 

• Exempel BFM: Inom den radiologiska verksamheten skickas patienter för 
undersökning till externa leverantörer. Verksamheten anlitar även extern part för 
granskning av bilder. Uppföljning av granskningskön sker regelbundet och 
undersökningar äldre än 48 timmar skickas till extern part för definitivsignering. 
PÅGÅR 

• Exempel BFM: Två nya MR-kameror har installerats i Skövde i slutet av november 
2018. KLAR 

• Exempel Psykiatri: Inom de psykiatriska verksamheterna har tillgängligheten 
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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 med bland annat så kallade öppna tidböcker. PÅGÅR 

• Exempel Ortopedi: Utredning pågår för möjligheten att utöka antal 
ledplastikoperationer genom att operera dessa även i Falköping. 

Särskild måluppföljning Ortopedi  
Nuläge Ortopedi 
Ortopedkliniken har under en längre period inte haft möjlighet att producera besök och 
operationer i nivå med inkommande behov. Obalansen beror framförallt på brist av 
läkarresurs och brist på operationsutrymme. Kliniken saknar dessutom ett antal ST-läkare för 
att kunna bemanna alla schemarader samtidigt som stafettläkare inte längre anlitas i samma 
utsträckning som tidigare, enligt regional riktlinje. Efterföljande besök har i perioder haft 
högre medicinsk prioritet än första besök och bemanning av traumateam har prioriterats före 
bemanning av mottagningspass. Ortopedkliniken har haft ryggstafett under första kvartalet. 
Kliniken har ansökt om att få anställa fler ST-läkare samt ta in stafettläkare på primärjour för 
att klara basvolym och tilläggsuppdrag. 
Pågående aktiviteter Ortopedi 
I nuläget utförs i stort sett inga elektiva slutenvårdsoperationer i Skövde. I Lidköping har 
produktionen av ledplastiker utökats och uppgår nu till cirka 15 ledplastiker per vecka, vilket 
motsvarar önskad volym för Lidköping. Ortopedkliniken utreder även möjligheten att 
genomföra ledplastikoperationer i Falköping, men behöver i planeringen ta hänsyn till att 
operationsutrymme för polikliniska operationer inte blir påverkade i allt för stor utsträckning. 
Planering pågår för egenproducerad kökortning av första besök samt utöka antal polikliniska 
operationer i Falköping. Inom ramen för vårdgarantin skickas patienter till externa 
leverantörer (ryggar, proteser och polikliniskt opererade patienter). 
Prognos basvolym och tilläggsuppdrag Ortopedi 
Under förutsättning att bemanning kan ske enligt plan prognostiseras basvolymer och 
tilläggsuppdrag enligt nedan: 

  Basvolym VÖK Prognos utfall 
basvolym 

Tilläggsuppdrag 
VÖK 

Prognos utfall 
tilläggsuppdrag 

Första besök 5 400 5 400 1 050 0 
Övrig ortopedi 2 200 1 900 100 0 
Rygg 120 60 100 0 
Ledplastik 600 600 250 100 

Produktivitet Skaraborgs Sjukhus 
Den totala produktionen i öppen- och slutenvård har ökat med cirka 4 procent under årets 
första kvartal jämfört med samma period 2018. Den totala personalkostnadsökningen för 
samma period uppgår till 2 procent (3 procent om inkluderar kostnadsökningen till följd av 
beslutet att höja OB-ersättning samt höjning av sociala avgifter). På totalen kan således 
påvisas en produktivitetshöjning. Psykiatriverksamheten är fortsatt den verksamhet som 
enskilt står för den största produktivitetsförbättringen. 
En sjukhusgemensam indikator är framtagen för uppföljning av produktiviteten på 
veksamhetsnivå samt summerat till sjukhusnivå, "kostnad per producerad enhet". För analys 
av indikatorn har verksamheten fått i uppdrag att ta fram egna nedbrutna produktivitetsmått, 
relevanta för den egna verksamheten, att följa under 2019. Verksamheterna har successivt 
börjat mäta produktiviteten och kommer efter våren göra en utvärdering av måttet. 
Förvaltningens arbete med offensiv verksamhetsutveckling bidrar till en ökad produktivitet då 
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arbetet innebär att allt förbättringsarbete så långt det är möjligt utgår från vårdtagarens behov 
och förväntningar. Det innebär också en utvecklad processorientering samt att oönskade 
variationer, risker och icke värdeskapande aktiviteter reduceras i alla processer och 
verksamheten får effektivare flöden och arbetssätt. 
  

1.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården 

• Fortsatt arbete med mobila insatser, närsjukvård, palliativt och psykogeriatrisk team. 
PÅGÅR 

• Två bedömningsbilar dagtid för bedömning och åtgärd på uppdrag från alla vårdgivare 
är igång. En bedömningsbil med psykiatrikompetens är i drift del av dygn. PÅGÅR  

• Utbildningsinatser till allmänspecialister är pågående under 2019 - plan för detta har 
upprättats gemensamt SkaS och Primärvård  PÅGÅR 

• Snabb konsultationshjälp genom "specialist direkt". KLAR 
• Tät kommundialog kring processen med trygg och säker utskrivning PÅGÅR 

1.2.2.3 Förbättra akutvårdskedjan 

Prehospital tillgänglighet 
Ambulanstillgänglighet andel prio 1 inom 20 minuter (regionalt mål 90 procent). 
Årets första månader visar på en måluppfyllnad på 70, 73 respektive 74 procent. 

• Översyn av driftstider samt placering av akutambulanser PÅGÅR. 
• Konsekvenser av nya traumariktlinjer är ännu oklara. Analys pågår. PÅGÅR 
• Den nya organisationen med prioritering i egen regi är ännu ej i full drift och det är 

oklart hur organisationsförändringen kommer att påverka väntetiderna. 
• PPR, Prehospital Psykiatrisk är fortsatt igång under helger kl 15-23 och frigör 

beredskapstid för ambulanserna. PÅGÅR 
Tillgänglighet akutmottagning 
Andel patienter med total vistelsetid under 4 timmar vid besök på akutmottagning ligger kvar 
på cirka 70 procent (regionalt mål 90 procent), vilket är ett förhållandevis bra utfall jämfört 
med region och rike. 
Åtgärder med syfte att förbättra ledtider pågår: 

• Kunskapsöverföring triage - riktad satsning med handledning i triage genom 
brevidgång och kunskapsöverföring från erfara sjuksköterskor till nyare. PÅGÅR 

• Planstyrt arbetssätt - ledningsläkaren kommer med stöd av nyskapad arbetsbeskrivning 
för läkare på akuten att jobba aktivt mot alla jourlinjer med handledning i att 
formulera en tidig plan för patienterna på akuten för att optimera flödet. PÅGÅR 

• Apotekare på akuten - pilotprojekt där en apotekare jobbar vardagar 10-19 att göra 
läkemedelsgenomgång och uppdatering av läkemedelslista på patienter som förväntas 
läggas in i syfte att frigöra läkartid. PÅGÅR 

• Analys av patienter som kommer oplanerat åter till akuten inom 72 timmar för att se 
om det finns åtgärder som kan vidtas för att minska detta flöde. PÅGÅR 

• Finns en växande grupp sjuksköterskor med distriktsjuksköterskekompetens på 
akutmottagningen som det under våren kommer att inledas en dialog med kring hur vi 
på bästa sätt kan använda deras kompetens för att exempelvis öka andelen 
sjuksköterskebesök eller arbeta mer strukturerat kring hänvisning till rätt vårdnivå. 
PLANERAD 



Skaraborgs Sjukhus, Måluppföljning 2019-03 12(30) 

• Projekt för att minska vistelsetiden på akutmottagning genom att patientregistrering 
flyttas från omvårdnadspersonal till administrativ personal i Lidköping. PLANERAD. 

• Status akutläkarsatsningen: Införande enligt plan. 9 ST-läkare i tjänst, 12 stycken from 
hösten.  Processchef och studierektor finns. Akutmottagningen i Skövde förstärkt med 
akutläkarlinje dag och kväll vardagar. Ledningsläkare dagtid vardagar. Under våren 
har akutläkare börjat stötta medicinjoursledet med knappt 25 procent av passen. 
Samma omfattning kommer att täckas på sommaren parallellt med spridda veckor på 
kirurgjouren och ortopedjouren. PÅGÅR 

1.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

SkaS arbetar utifrån de digitala utvecklingsområden som identifierats och fastställts som 
VGR:s omställningsområden för digitalisering. Områden som fokuseras för 2019 är: 

• Digital kommunikation KLAR 
• Monitorering på distans PÅGÅR (men inte i någon större omfattning ännu) 
• Det första kvartalet har fokus inom området varit att komma igång med digitala 

vårdmöten. Just nu planeras införande för fem enheter på SkaS. BUP, Hem Dialys, 
Barndiabetes, Hud och kranskärlsmottagningen Skövde. 

• Inom Kirurgverksamheten planeras att starta upp ett system för att kunna dela video i 
realtid i konsultationssyfte. Tanken med att kunna "dela video i realtid i 
konsultationssyfte" är att från operationssal/undersökningsrum kunna konsultera 
erfarna kollegor under pågående operation/undersökning. Det kan dels ske genom 
konsultation inom SkaS, dels ske genom konsultation av bakjour utanför sjukhuset. I 
framtiden kanske även till övriga sjukhus i VGR. PLANERAD 

• Målsättningen är att alla enheter som kan ska erbjuda 1177 basutbud. Utvecklingen 
följs halvårsvis och redovisas i SkaS verksamhetsplan. PÅGÅR 

1.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen 
och riktlinjer för patientsäkerhet 2019. Ett prioriterat mål för SkaS kvalitetsarbete 2019 är att 
”forska, utbilda och aktivt ta del av ny kunskap för att använda de bästa metoderna för 
diagnostik, behandling och omvårdnad i vårdprocesserna”. Kvalitetsarbetet följs upp 
regelbundet på ledningsgruppsmöten, processchefsmöten samt vid utvecklingsdialoger med 
verksamheterna. Nedan redovisas indikatorer som regelbundet följs upp på sjukhusnivå: 

Indikatorer 2019 Utfall mars 
2018 

Utfall dec 
2018 

Utfall mars 
2019 Mål 2019 

Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med 
vårdrelaterade infektioner 8,9 % 5,6 % ej klart <5% 

Andel uppkomna trycksår kategori 1-4 på 
SkaS  1 % 0,7 % <3% 

Beläggning kl 06.00 94 % 80 % 86 % 90 % 
Väntetid till operation av höftfraktur, andel 
opererade inom 24 timmar 54 % 45 % 50 % >=75% 

Andel patienter inom sjukhusvård (öppen och 
sluten) med misstänkt afebril urinvägsinfektion 
som initialt behandlas med kinoloner 

  16 % <10% 

Andel patienter inom slutenvård  med 
misstänkt samhällsförvärvad pneumoni som 
initialt behandlas med penicilliner 

  33 % >=55% 

Andel patienter 18 år eller äldre biopolär 
affektiv sjukdom med återfall i affektivt skov 
senaste 12 månaderna 

57 % 60 % 50 % <=40% 
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Indikatorer 2019 Utfall mars 
2018 

Utfall dec 
2018 

Utfall mars 
2019 Mål 2019 

Andel typ 1 diabetespatienter >=18 år som når 
behandlingsmål för blodtryck 71 % 78 % 79 % >=90% 

Lungcancerpatient med behandlingsstart senast 
44 dagar efter remiss  45 % 45 % >80% 

Prostatacancerpatient som fått PAD-besked om 
cancer senast 11 dagar efter biopsi. 2 % 5 % 7 % >80% 

Bröstcancerpatient som opererats inom 28 
dagar efter cancermisstanke 19 % 20 % 40 % >80% 

Strokepatient med initial vård på strokeenhet 
eller IVA 72 % 82 %  >90% 

Analys och kommentarer till utfall, se nedanstående avsnitt 

1.2.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner 

Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen 
och riktlinjer för patientsäkerhet 2019. 

• Förbättra det systematiska arbetet för hantering av synpunkter/klagomål från patienter 
och närstående utifrån den nya klagomålshanteringen. En översyn görs för att se hur 
rapportering från den externa webbsidan kan underlättas för att ta emot patienters 
synpunkter och klagomål. PÅGÅR 

• Öka patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbetet, bland annat med hjälp av 
informationsbladet ”Din säkerhet på sjukhus”, och använda patientberättelser som 
diskussionsunderlag. På verksamheternas utvecklingsdialoger efterfrågas aktivt hur 
patientberättelser används som diskussionsunderlag, det vi kan se är att det finns 
utrymme för förbättring. ”Din säkerhet på sjukhus” lyfts i flera olika möten (med 
enhetschefer och patientsäkerhetsforum), men det pågår även forskningsprojekt kring 
implementeringen av dessa. PÅGÅR 

• Utveckla uppföljningen av vårdrelaterade infektioner via Infektionsverktyget och 
kontaktläkarrollen. Incidensen vårdrelaterade infektioner (VRI) mätt via 
Infektionsverktyget år 2018 blev 5,6% (Q4 5,5%). Vårdhygien sammanställer just nu 
data från den nationella mätningen punktprevalensmätningen av VRI som 
genomfördes 20 mars.PÅGÅR 

• Lokala Strama och vårdhygien arbetar med att alla verksamhetsområden ska få ut 
relevant data ur Infektionsverktyget med hjälp av verksamhetsutvecklare. En 
”snabbguide” i fickformat kommer även att distribueras till medarbetare på 
avdelningar och mottagningar som hjälp till rationell antibiotikaanvändning och att 
minska förekomsten av invasiva katetrar.PÅGÅR 

• Vårdhygien samarbetar med patientsäkerhetsfunktionen och har tagit fram en 
åtgärdsplan för att få bättre följsamhet till basala hygienrutiner. KLAR 

• Arbete fortsätter med postoperativa sårinfektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner 
och renhet vid endoskopiundersökningar. Utbildning för personal planeras innan 
sommaren. PLANERAD 

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

• Införa ”antibiotikaronder” på fler enheter. PÅGÅR 
• Fortsatta insatser för att förhindra vårdskador i samband med fallolyckor. Den 

sjukhusövergripande uppdragsledaren för fallprevention har avslutat sitt uppdrag 1 
mars och har därför under första kvartalet arbetat mycket med att avsluta och lämna 
över de pågående projekt som varit i gång. SkaS inväntar ”nya” sökord i Melior för att 
få en bättre statistik än den vi följer idag. De fortsatta insatserna för att minska 
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fallolyckorna fortsätter som tidigare i verksamheterna.PÅGÅR 
• Trycksårsuppföljning utifrån regional kvalitetsindikator. Vecka 10 genomfördes en 

nationell punktprevalensmätning av trycksår. 6,3 % av de inneliggande patienterna på 
SkaS hade vid tidpunkten för mätningen ett trycksår kategori 2-4, varav endast 2,1 % 
uppkommit under vårdtiden – den lägsta siffran i regionen. Resultatet kommer att 
brytas ner per avdelning.PÅGÅR 

• Samverkan med primärvård och kommuner för trygg och säker hemgång från 
slutenvård. Efter analys av alla avvikelserapporter från kommunen på sjukhuset under 
november 2018 t o m januari 2019 har de främsta förbättringsområdena identifierats. 
En checklista har tagits fram, där enhetschef och processchef/ansvarig överläkare på 
varje slutenvårdsavdelning har fått i uppdrag att tydliggöra vem som gör vad och när i 
utskrivningsprocessen. Skype-möten mellan representanter för de 15 kommunerna, 
primärvården och sjukhuset för dialog om utskrivningsklara patienter fortsätter 
regelbundet varje till varannan vecka. PÅGÅR 

• Minska läkemedelsrelaterade problem. Felaktigheter i läkemedelslistor och 
medskickade läkemedel/recept är de vanligaste avvikelserna i samband med 
utskrivning. Den utbildning om läkemedel vid in- och utskrivning som hölls för ett 
stort antal slutenvårdsläkare under hösten fortsätter nu som stående inslag i AT-
läkarprogrammet. Läkemedelsavstämning har lagts till som sökord i rondanteckning i 
Melior. Andelen vårdtillfällen med läkemedelsavstämning under vårdtiden och 
läkemedelsberättelse i slutanteckning följs sedan årsskiftet månadsvis per 
vårdavdelning och verksamhetsområde. PÅGÅR 

• Som ett led i att införa nationella riktlinjer för prevention och behandling av 
ohälsosamma levnadsvanor på SkaS har dialog förts i samtliga verksamhetsområdens 
ledningsgrupper om utveckling av det hälsofrämjande arbetet och behov av stöd i 
arbetet. KLAR 

• Andel medarbetare per VO som gått den webbaserade utbildningen ”Levnadsvanor – 
sjukdomsförebyggande metoder och hälsa” följs upp kontinuerligt och 
verksamhetscheferna informeras kvartalsvis om utvecklingen. Måltal ”Andel 
medarbetare som genomfört och blivit godkända på webbutbildningen” för SkaS 2019 
är 50 %, aktuell status 7,8 %. Webbutbildningen ger grundläggande kunskap i att 
samtala kring levnadsvanor. PÅGÅR 

1.2.3.2 Minska antalet överbeläggningar 

SkaS har en genomsnittlig beläggningsgrad runt 90 %, vilket är den lägsta av jämförbara 
sjukhus i regionen. Överbeläggningar förekommer ändå p g a variationen i in- och utflöde 
över tid på olika avdelningar och specialiteter. 

• För att minska antalet överbeläggningar har rutiner för vårdplatskoordination tagits 
fram för samverkan över verksamhetsområdes- och sjukhustomtsgränserna. Detta för 
att använda befintliga bemannade vårdplatser optimalt. KLAR 

• Under det gångna året har öppnande av tillfälliga vårdplatser bemannade med den så 
kallade bemanningssnurran upphört då detta visat sig vara en av de större orsakerna 
till arbetsmiljöproblem vid sjukhuset. Vid vårdplatsbrist väljs istället extra 
överbeläggning på egen vårdavdelning. KLAR 

• Införandet av den nya betalningsansvarslagen har fungerat bra och har haft 
gynnsamma effekter på beläggningsstatistiken och behovet av vårdplatser då antalet 
utskrivningsklara patienter på sjukhuset minskat betydligt. KLAR 

• Fortsatt arbete för ökad poliklinisering och mobila vårdformer har också bidragit 
positivt. PÅGÅR 
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1.2.3.3 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än 
genomsnittet i nationella jämförelser 

Aktiviteter och status, med koppling till utveckling av medicinsk kvalitet: 
• Uppdatera SkaS modell för processarbete som en del av SkaS ledningssystem PÅGÅR 
• Definiera och rollbesätta SkaS-övergripande patientprocesser PÅGÅR 
• Sammankoppla den regionala kunskapsorganisationen med SkaS processarbete 

PÅGÅR 
• Aktivt involvera patienter/närstående i processarbete PÅGÅR 
• Aktivt använda KPP-data i processutveckling PLANERAD 
• Aktivt använda kvalitetsregisterdata i processutveckling PÅGÅR 
• Visualisera SkaS resultat i förhållande till de regionalt beslutade kvalitetsindikatorerna 

PÅGÅR 
• Genomföra utbildningsinsatser inom förbättringskunskap PLANERAD 

Nedan redovisas uppföljning och kommentar till några av de medicinska kvalitetsindikatorer 
som följs regelbundet på sjukhusnivå: 
Patient med bipolär affektiv sjukdom med återfall i affektivt skov senaste 12 mån. 
Målvärdet regionalt och SkaS är 40 %. Utfall 2018 som helhet var 60 % på SkaS. 
Kommentar: Antalet patienter som registreras i kvalitetsregistret Bipolär är fortfarande lågt på 
SkaS. Arbete pågår med att öka antalet registreringar. Under mars månad var det endast fyra 
patienter som registrerades i registret. 

 
Patient med lungcancer med behandlingsstart senast 44 dagar efter remiss.  
Målvärde för VGR och SkaS är 80 %. Utfall SkaS 2018, 45 %. 
Kommentar: Alla patienter som remitteras från SkaS får behandlingsstart inom 44 dagar. 
Utfallet beror på brister i registrering av standardiserat vårdförlopp. 
Patient med prostatacancer som fått PAD-besked om cancer senast 11 dagar efter 
biopsi. 
(PAD, patologisk-anatomisk diagnos, den diagnos som patolog ger efter undersökning av 
vävnadsprov). 
Målvärde VGR 80 %. Utfall 2018 5 % på SkaS. 
Kommentar: Hittills under 2019 finns 31 registrerade fall i register SVF-INCA med diagnos 
prostatacancer där tiderna är noterade, 2 av 31 patienter har tider på max 11 dagar. Det 
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innebär  6,5 %. Median över hela perioden är 19 dagar. Trenden ser bra ut vad gäller 
mediantider. I januari median på 25 dagar, i februari median på 17,5 dagar och i mars median 
på 16 dagar.I praktiken inte många dagar över målvärde, men eftersom det är en skarp gräns 
då det endast är andel som understiger 11 dagar som mäts i detta mått. 
En bidragande orsak till långa ledtider är ledtiderna för svar från Patologi-lab, men senaste 
månaderna har tid för bedömningar kortats avsevärt. En förutsättning för att nå ner mot 11 
dagar är att PAD-besök kan bokas in redan i samband med biopsi. När verksamheten inte vet 
när PAD-svar kommer så kan man inte göra detta. Konsekvensen av att likväl boka in 
preliminära tider vore att mycket arbete skulle få läggas på ombokningar om PAD-svar inte 
inkommit och i de fall man inte når patienten så blir det förgävesbesök. 
Ambitionen är att kunna optimera arbetet på mottagningen, en förutsättning är att få PAD-
svar garanterat inom 11 kalenderdagar. 
Patient med bröstcancer som opererats inom 28 dagar efter cancermisstanke.  
Målvärde VGR och SkaS 80 %. Utfall 2018 helår SkaS 20 %. Utfallet okt 2018-mar 2019 
ligger nu på 40 %. 
Kommentar: Se nedan utfall hämtat från nationellt kvalitetsregister för bröstcancer. 

 
Operation av patient med höftfraktur inom 24h 
Målvärde VGR och SkaS 75 %. Utfall 2018 helår SkaS var 45 %. Nedan visas aktuellt 
resultat för 2019 per månad på SkaS. Januari 62 %, februari och mars 50 %. Det finns 
fortfarande förbättringspotential. 

 
Nedan visas faktisk tid till operation per patient. Varje stapel i diagrammet motsvarar en 
utförd operation 2019 (totalt 44 tom 2019-03-27) och dess tid i timmar från 
ankomstregistrering till operationsstart. Röda staplar (+ 36 timmar) rimlighetsbedömning görs 
och kontrolleras om eventuell felregistrering. 



Skaraborgs Sjukhus, Måluppföljning 2019-03 17(30) 

 
  
Patient med stroke som får initial vård på strokeenhet eller IVA.  
Målvärde VGR och SkaS 90 %. Utfall 2018 helår SkaS var 82 %. Fjärde kvartalet 
2018 92,9 % i Lidköping och 88 % i Skövde. 
I Skövde har strokeenheten varit samlokaliserad med neuro/rehab större delen av året, vilket 
kan ha påverkat resultatet negativt. Brist på lediga vårdplatser orsakar att patienter med stroke 
inte alltid hamnar på strokeenhet vid inläggning. 
Förutsättningarna skiljer sig i hög grad mellan enheterna, ett gemensamt processarbete har 
varit svårt att genomföra. Dock finns en intention att påbörja ett SkaS-övergripande 
strokeprocessarbete under 2019. Det finns ett gemensamt lokalt vårdprogram och 
utvecklingsarbete sker också via vårdsamverkan Skaraborg. 
Andel typ I diabetespatienter =18 år som når behandlingsmål för blodtryck 
Utfallet för riket i mars var 73,8 %, således ligger SkaS (78,5 %) bättre än riket. 
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En förbättring har skett på SkaS de senaste åren. 

 

 
  

1.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras 

• SkaS deltar under 2019 i det regiongemensamma långsiktiga arbete som pågår och 
som följer den regionalt framtagna planen för koncentration. PÅGÅR 

• Under 2019-2020 arbetas för att implementera de redan beslutade 
koncentrationsåtgärderna inom VGR vilket kommer att påverka SkaS inom flera 
områden. PÅGÅR 

• En risk- och konsekvensanalys rörande koncentration av ögonsjukvård i enighet med 
RS2018-00175 är genomförd och översänd till koncernkontoret i april för vidare 
handläggning. KLAR 

• Under 2019 har en ny regional inventering av möjliga områden att koncentrera 
genomförts och SkaS har identifierat ytterligare två områden inom kirurgi som nu 
kommer att hanteras inom styrgrupp koncentration. KLAR 

• En Närakut är planerad att starta i sjukhusets lokaler i Lidköping under våren 2019. 
PLANERAD 



Skaraborgs Sjukhus, Måluppföljning 2019-03 19(30) 

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

1.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 
Under 2018 har det genomförts utvecklingssamtal och tagits fram 
kompetensutvecklingsplaner för cirka 95 procent av samtliga medarbetare. Kvaliteten varierar 
på genomförda utvecklingssamtal. SkaS har ett förbättringsarbete att göra inom samtliga 
verksamhetsområden. 
Under 2019 kommer uppföljning att göras under september månad. 
Karriärutvecklingsmodellerna för flera professioner kommer att hjälpa SkaS att få fokus på 
utvecklingssamtal och kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. Arbetet pågår enligt 
beslutad införandeplan. Under september till och med december 2018 har implementation av 
modellen påbörjats för professionen sjuksköterskor. Under 2019 fortsätter arbetet för 
profession sjuksköterska/barnmorska, undersköterska, psykologer, medicinska sekreterare och 
biomedicinsk analytiker. 
Avvikelse från måluppfyllnad beror i huvudsak på att 

• Genomförande har inte fullt ut kunnat prioriteras i den dagliga verksamheten. 
• Planering och kompetens att genomföra utvecklingssamtal och kompetensplaner. SkaS 

har en hög andel nya chefer vilket också påverkar måluppfyllnaden. 
Konsekvenser av att inte målet uppnås kan ses i personalomsättning, sjukfrånvaro, lägre 
motivation på arbetsplatsen och ej genomförd kompetensutveckling vilket bidrar till 
kompetensbrist. Under 2018 minskade personalomsättning vilket ger SkaS goda 
förutsättningar att fortsätta införandet av karriärmodellerna och förbättra kvalitén på 
utvecklingssamtalen. 
SkaS har under 2018 initierat att starta upp en uppdragsutbildning, vidareutbildning inom 
Operation och Anestesi, 20 platser vid Högskolan i Skövde. Finansiering kommer att ske med 
stöd från VGR centralt. Utbildningen har startat upp i januari 2019. Feedback så här långt 
mycket positiv. 
Kliniskt basår (sjuksköterskor) har utvärderats av extern part och visat sig ha ett väl fungerade 
upplägg på SkaS. SkaS har kunnat rekrytera nyutexaminerade på en nivå av cirka 90 
sjuksköterskor per år. Fortsatt arbete under 2019 hur basåret kan förbättras och utvecklas på 
bästa sätt pågår. 
Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor har planerats och har startats upp. Cirka 20 
personer deltar i programmet. Kompetensbevis finns som grund för samtliga undersköterskor. 

1.3.1.1 Fortsätta 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 profession. 
Modellen är ett verktyg för att i samband med medarbetarens utvecklings- och lönesamtal visa 
kopplingen till kompetensutveckling som styrs utifrån verksamhetens behov. För 2019 finns 
det karriärmodeller framtagna för sjuksköterskor/barnmorskor, medicinska sekreterare, 
psykologer, biomedicinska analytiker och undersköterskor. Då det varit svårt att 
implementera på ett enhetligt sätt inom VGR anställdes en projektledare i VGR som 
tillsammans med förvaltningsrepresentanter tagit fram en genomförandeplan under 2018. 
Under 2019 fortsätter införandet. 
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• Implementeringen har startat med presentation och genomgång i ledningsgrupp och 
verksamhetsråd under 2018. KLAR 

• Införande har genomförts under september till december med fokus på sjuksköterskor 
inom verksamhetsområden. Arbetet fortsätter under 2019. PÅGÅR 

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 2018 gett effekt. Dock fortsätter arbetet med att öka 
medellönerna med fokus på de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång 
högskoleutbildning. Arbetet med att öka lönespännvidd fortsätter under 2019. PÅGÅR 

1.3.1.2 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation 

• Uppgiftsväxling har  stimulerats inom och mellan professioner för att på bästa sätt ta 
tillvara kompetens. Ett sjukhusgemensamt uppdrag togs fram 2018 för att stödja, 
koordinera och styra utvecklingen inom området. Fokus på uppdraget var initialt 
servicearbete (städ, transport, kök) och uppdraget som initierats under hösten 2018 har 
fokus på omvårdnad. PÅGÅR 

• Rotationstjänster för sjuksköterskor har införts. Detta innebär arbetsrotation mellan 
verksamhetsområden eller inom ett verksamhetsområde. Positiv utveckling. 
KLAR/PÅGÅR 

• Kombinationstjänster i samverkan med kommun har införts under 2018. Detta innebär 
ett nytt arbetssätt i samverkan mellan SkaS och Skövde kommun i Skaraborg. Fortsatt 
arbete pågår för att samverka inom fler kommuner. PÅGÅR 

• Ett samarbete med Regionservice har genomförts sedan flera år och pågår fortsatt  
inom flera områden som till exempel MIV (material i vården) och LIV (livsmedel i 
vården). KLAR 

• Anställda undersköterskor har under 2018 genomfört yrkeshögskoleutbildningar 
till/inom specialiserad undersköterska akutsjukvård, psykiatri, barn- och 
ungdomssjukvård, Anestesi/Operation/IVA samt ambulanssjukvårdare. KLAR 

• Utbildning av steriltekniker har genomförts.KLAR 
• Utbildning av gipstekniker har genomförts.KLAR 
• Förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor/barnsköterskor/skötare kommer att 

planeras under 2018 och genomföras under 2019.PLANERAD 
• Uppstart av reaktiveringsutbildning av utbildade sjuksköterskor som önskar återgå i 

yrket efter längre frånvaro. Planering hösten 2018 med start under 2019. PLANERAD 

1.3.1.3 Utveckla arbetsgivarvarumärket 

• SkaS har under 2018 genomfört Workshop kring arbetsgivarvarumärket med samtliga 
ledningsgrupper kring nuläge och önskad framtidsbild. KLAR 

• Det har genomförts workshop med fokusgrupper med representanter från de olika 
yrkesgrupperna som finns på SkaS. Utfallet från detta arbete har presenterats för SkaS 
ledningsgrupp och Verksamhetsråd. KLAR 

• Arbete pågår att ta fram en gemensam handlingsplan för SkaS av sjukhusledning och 
verksamhetsrådet under 2019. Detta är ett långsiktigt arbete med målgång år 2026. 
Beslut ska tas om vilka aktiviteter som ska genomföras under 2019 tas fram utifrån 
Handlingsplanen. PÅGÅR 

• På temat positiv kommunikation följs antalet artiklar i media som beskriver positiva 
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nyheter och händelser på SkaS. Ett pris har instiftats 2018 för det verksamhetsområde 
som i media omnämns på ett positivt sätt flest gånger. KLAR/PÅGÅR 

• SkaS har genomfört informationsaktiviteter för samtliga studie-/och yrkesvägledare 
inom högstadier och gymnasieskolor inom Skaraborg för att visa bredden i utbudet av 
de olika yrkena som finns samt öka kunskapen om SkaS kommande kompetensbehov. 
Planering pågår för ytterligare aktiviteter under 2019.KLAR/PÅGÅR 

• SkaS har tillsammans med SÄS arbetat fram ett gemensamt koncept för VGR vid 
deltagande på olika studentmässor. Fortsatt planering för 2019 PÅGÅR 

• Under 2018 har VGR varit representerad på ca 25 mässor med det gemensamma 
konceptet. Planering och genomförande 2019. PÅGÅR 

1.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska 
Hälsofrämjande sjukhus har ett tydligt fokus på att utveckla arbetet för att nå en hållbar 
arbetsmiljö och god hälsa. 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 strategi för att förebygga ohälsa. För att öka användandet av 
förmånen genomfördes en informationsinsats till alla medarbetare under 2018. Detta har lett 
till ett ökat användande av friskvårdsbidraget. KLART 
Även riktade åtgärder har genomförts i projektform för medarbetare på SkaS. Medarbetare har 
erbjudits möjligheten till stöd i form av ett individuellt ettårsprogram för att få en hållbar 
hälsa. Programmet har fallit mycket väl ut. KLART 
Ett riktat arbete har genomförts för avvecklande av så kallade bemanningssnurror under 2018. 
"Snurra" innebar att medarbetare får rotera till annan avdelning än hemavdelningen. Detta har 
inneburit osäkerhet för individ och patient. SkaS har avvecklat detta arbetssätt under hösten 
2018. Regionala arbetsmiljömedel har erhållits för detta utvecklingsarbete. KLART 
I september 2017 genomfördes medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten. Resultat från 
enkäten har redovisats på central arbetsmiljökommitté, ledningsgrupp SkaS och 
verksamhetsråd samt på respektive arbetsplats. Handlingsplan omfattande åtta aktiviteter har 
presenterats och är beslutade att genomföras under 2018-2019. Uppföljning kommer att 
genomföras under våren 2019. Ny enkät kommer att genomföras september 2019. PÅGÅR 
SkaS sjukfrånvaro var i mars 2019 6,5 procent vilket var 0,9 procentenheter lägre än mars 
månad 2018. För hela perioden januari till december 2018 uppgick sjukfrånvaron till 6,5 
procent. Januari-mars 2019 ligger 0,5% lägre än januari-mars 2018. PÅGÅR 
Måltal 2019 är 6 procent. 
Se även avsnitt 4.2 Hälsa och arbetsmiljö. 

1.3.2.1 Satsa på ledarskap 

SkaS arbetar för att stärka och utveckla chefs- och ledarskapet i verksamheten: 
• Chefsutvecklingsdagar har genomförts med fokus på VGRs chefskriterier samt 

omställning i vården. Under 2018 har SkaS genomfört två chefsdagar på tema det 
hållbara ledarskapet och vägen till Sveriges bästa offentliga arbetsgivare VGR.KLAR  

• Under 2019 genomförs två chefsdagar med fokus på Omställning, Digitalisering och 
ekonomi och verksamhet i balans. PÅGÅR  

• Årets chef har utsetts på SkaS för året 2018 och nominerades till årets chef inom 
VGR. KLAR 

• Anställningar är genomförda utifrån det beslutade normtalet för antal underställda per 
chef. SkaS hade i december 2018 ca 5 procent av SkaS chefer medarbetare över det 
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rekommenderade normtalet, exkluderat verksamhetsområde M4 (Akutmottagning 
Skövde, Ambulans, AVA) som har en understruktur med sektionsledare. Några 
verksamhetsområden har delat ledarskap vilket också i statistiken visar att det finns 
fler medarbetare per chef. KLAR 

• En handlingsplan för 2018-2019 för att utveckla och stödja ledarskapet på SkaS har 
tagits fram under året. Arbetsgruppen består av enhetschefer, biträdande 
sjukhusdirektör, verksamhetschef, strateg kommunikation, strateg ledarskap, 
enhetschef verksamhetsutvecklare och enhetschef HR och leds av HR chef. Planen är 
presenterad för central MBL-grupp, ledningsgrupp SkaS och verksamhetsråd. 
Genomförande och uppföljning av planen leds av arbetsgruppen. Implementation och 
uppföljning/utvärdering av resultat görs i linjeorganisationen. KLAR 
Handlingsplanen omfattar 20 aktiviteter: 

Tydliggöra uppdrag och chefens förutsättningar: 
• Arbeta för att nå normtalet för antal medarbetare per chef. Uppföljning av genomförda 

aktiviteter. 
• Riktlinjer för ansvar och befogenheter för chefer ska fastställas. 
• Tydliggöra HR-konsult, ekonomicontroller och verksamhetsutvecklares 

verksamhetsnära roll och stöd till chefer. Riktlinje som tagits fram kring uppdrag, roll, 
ansvar och befogenhet ska implementeras i organisationen. Handlingsplan finns 
framtagen för att utveckla den konsultativa rollen. Genomförande och uppföljning av 
handlingsplan 2018. 

Skapa bra förutsättningar för ledarskap: 
• Bevaka att chefsperspektivet tas tillvara i arbetet med administrativ förenkling. 

Utveckla Chefsplatsen på Fokus så att den blir en samlingssida för information, 
utbildningar och verktyg. 

• Utbilda chefer i ärendeberedningsprocessen. Tydliggöra kommunikationen vid tagna 
beslut. 

• Utveckla och implementera chefsförsörjningsprocessen. 
• Ta fram rutin vid chefsrekrytering, process och checklista. 

Hälsofrämjande ledarskap: 
• Analys av medarbetarenkäten 2017 för att kartlägga chefers arbetsmiljö. 
• Hälsoprofil ska erbjudas till chefer på SkaS. 
• Verka för att utveckla arenor för chefers erfarenhetsutbyte    

Fortlöpande erbjuda kompetensutveckling: 
• Regionens ledarutvecklingsprogram erbjuds till chefer inom SkaS. 
• Fördjupade utbildningar för chefer tas fram inom HR, ekonomi, 

verksamhetsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö och genomförs. 
• SkaS chefsdagar genomförs vid två tillfällen och fokuserar på det hållbara och 

personliga ledarskapet. 
Tillitsskapande Ledarskap: 

• Ledarträning, SkaS ledningsgrupp, verksamhetsråd, ledningsgrupper. 
• Ledarutveckling, utbildning i teorier, metoder och verktyg 
• Ledarstöd genom fadderskap, mentorskap och handledning. Verksamhetsstöd i form 

av, HR, ekonomi, VU och kommunikation. 
• Grupprocesser, utbildning och träning. 
• Beteendestilar, utbildning och träning. 
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• Kommunikation, möten, verktyg inom kommunikation och retorik. 
. 

1.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla 
det hälsofrämjande arbetet 

SkaS har arbetat utifrån VGR:s handlingsplan för att minska sjukfrånvaron och systematisera 
arbetsmiljöarbetet. Prioriterade aktiviteter genomförs under 2019. Uppföljning av resultat av 
genomförda aktiviteter har gjorts enligt plan. 

• 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. Denna utbildning har planerats 
in i den ordinarie Arbetsmiljöutbildningen framåt. KLAR 

• Inventering av de medellånga och långa sjukskrivningarna har gjorts för att aktivera 
rehabiliteringsplaner och därmed effektivisera rehabiliteringsprocessen. Verktyget 
Hälsosam har under året införts inom samtliga verksamhetsområden.  Ökad samverkan 
med Försäkringskassan har initierats under året. KLAR/PÅGÅR 

• SkaS deltog i Mobiliseringsinitiativet tillsammans med Försäkringskassan och Hälsan 
& Arbetslivet. Resulterade i minskad sjukfrånvaro för deltagande enheter. KLAR 

• Hälsobalans, en riktad aktivitet för att på individnivå erbjuda medarbetare ett 
hälsoprogram över ett år. Målsättning har varit och är att medarbetarna ska må bättre 
och därmed leda till en minskad sjukfrånvaro. Detta projekt pågår och kommer att 
avslutas under våren 2019. PÅGÅR 

• Hälsofrämjande sjukhus har under våren anordnat två olika friskvårdsaktiviteter för 
SkaS medarbetare, längdskidor och crawl. Tanken med aktiviteterna är att skapa 
möjlighet för medarbetare att få prova på nya aktiviteter och att vidareutvecklas 
genom individuell coachning och tekniktips. Aktiviteterna är också uppskattade 
sociala tillställningar med kollegor. KLAR 

• Regionklassikern är en hälsoaktivitet i VGR som uppmanar och inspirerar till motion 
under alla årstider, båda längdskidor och simning är grenar som ingår i 
Regionklassikern. Friskvårdsaktiviteterna ger SkaS medarbetare bättre förutsättningar 
att kunna genomföra en Regionklassiker och hålla sig aktiva året runt. PÅGÅR 

• På uppdrag av sjukhusdirektören kommer förutsättningarna för friskvård på de olika 
sjukhusorterna att kartläggas. Syftet är att tydliggöra ansvar, underhåll och 
finansiering av hälsofrämjande åtgärder för medarbetare på Skaraborgs Sjukhus. Målet 
är att ha en tydlighet kring insatser för att bidra till god hälsa och minskad 
sjukskrivning bland SkaS medarbetare. PÅGÅR 

• AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö på APT, har ett 
presentationsmaterial tagits fram som chefer kan använda på APT för att informera 
och skapa dialog och medvetenhet hos medarbetare. Under 2018 har ett material tagits 
fram kring Kränkande Särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Utbildning/workshop har genomförts för samtliga chefer. 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. Införande över hela SkaS pågår. PÅGÅR 

• Hälsoprofiler, ett riktat arbete görs tillsammans med Hälsan & Arbetslivet där det 
genomföras ca 400 hälsoprofiler per år. Hälsoprofilerna genomförs enhetsvis så man 
får fokus på enskild individ samt hela gruppen. Chefer får ett underlag gällande 
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hälsostatus för hela gruppen att jobba vidare med. Uppfattas positivt.PÅGÅR 
  

1.3.2.3 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva 
arbetstidsmodeller 

Nya arbetstidsmodeller har tagits fram under 2018. Piloter genomförs för att kunna säkerställa 
nytta och effekt. Arbetstidsmodellerna är tidsbestämda till ett-två år, därefter utvärdering för 
att kunna ta beslut om fortsättning eller ej. 

•  Operation, införande av 6 timmarsarbetspass på två akutsalar. Detta för att möjliggöra 
mer operationstid. PÅGÅR 

• Akutmottagning där kvotering av kvällspass prövas för att möta patientbehov och 
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för medarbetare, kvotering av obekväm tid utgör 
grunden för att uppnå en ökad möjlighet till återhämtning PÅGÅR 

• Under våren 2018 har en ny arbetstidsmodell tagits fram och  påbörjats inom 
psykiatrisk slutenvård. PÅGÅR 

• Kombinationstjänster i samverkan med kommun har införts. Innebär ett nytt arbetssätt 
i samverkan mellan SkaS och Skövde kommun i Skaraborg. KLAR 

• Kombinationstjänster i samverkan med övriga kommuner i Skaraborg, dialog 
uppstartad med några kommuner. PÅGÅR. 
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2 Ekonomi och verksamhet i balans 

2.1 Ekonomi och verksamhet i balans 

2.1.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans 
Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till -56,5 miljoner kronor för årets första kvartal, 
se tabell nedan. 

2019 januari-mars (Mnkr) Utfall ack Budget ack Avvikelse ack 
Intäkter 1141,3 1131,0 10,3 
Personalkostnader -732,1 -724,3 -7,8 
Övriga kostnader -482,2 -423,3 -59,0 
Summa -73,0 -16,5 -56,5 

Bruttokostnadsutvecklingen fortsätter att minska och uppgår efter mars månad till 4 procent. 
Mars månads kostnadsutveckling ligger på endast 1,2 procent vilket främst beror på låga 
kostnader för läkemedel till följd av en förändrad regional redovisningsrutin vilken medför att 
läkemedelsrabatter och återbäringar från och med år 2019 redovisas som minskad kostnad och 
inte som intäkt. Om justering görs för den förändrade redovisningsprincipen ligger 
ackumulerad bruttokostnadsutveckling per mars på 4,3 procent och intäktsutvecklingen på 1,8 
procent. 
Prognosen för helåret uppgår till -150 miljoner kronor och bygger på en beräknad intäkts- och 
kostnadsutveckling för helåret på 1,3 procent, se diagram nedan samt kommande beskrivning 
under detta avsnitt. Om hänsyn tas till den förändrad redovisningsprincipen av 
läkemedelsrabatter uppgår prognosticerad intäkts- och kostnadsutveckling till 1,7 procent. 

 
Intäkter 
Intäktsutvecklingen för perioden januari till mars uppgår till 1,5 procent jämfört med 
motsvarande period 2018. Om hänsyn tas till förändrad redovisning av läkemedelsrabatter 
ligger den på 1,8 procent. Denna förändring ska jämföras med den uppräkning sjukhuset fick 
av vårdöverenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnderna på 2 procent. Avvikelsen 
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mott uppräkning beror till största del på ambitionen att förbättra matchningen mellan 
vårdintäkten mot produktionskostnaden genom en årlig anpassning av periodiseringsnyckeln 
för vårdintäkten. Denna förändring ger en ackumulerad ersättning per mars som är cirka 10 
miljoner kronor lägre än den ersättning som hade utgått om 2018 års nyckel använts. Utöver 
detta beror förändringen på en lägre bruten takersättning jämfört med föregående år samt en 
något lägre intäkt för ersättning av köpt vård. 
Budgetavvikelsen för intäkter är positiv och uppgår till drygt 10 miljoner kronor och består av 
såväl negativa som positiva avvikelser. På plussidan finns en större ersättning för köpt vård än 
budgeterat vilken möts av motsvarande kostnad. Detsamma gäller för läkemedelsintäkter 
inom ordnat införande kopplat till hepatit C patienter. Beslut om medel för sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen ger en positiv budgetavvikelse för perioden likaså ett regionalt 
bidrag för uppdragsutbildning som inte var känt när budgeten fastställdes. Negativa avvikelser 
finns för utebliven ersättning till följd av ej utförda tillgänglighetsuppdrag samt för 
utskrivningsklara patienter där samverkansavtalet med kommunen inneburit en lägre intäkt då 
antalet vårddagar som kommunen betalar för har minskat. Utöver detta har nivån på möjlig 
ersättning för så kallat brutet tak sänkts med 13 miljoner kronor enligt regionalt beslut, vilket 
blev känt först under början av 2019. 
Avikelsen för sjukhusets intäkter prognostiseras till totalt +96,5 miljoner kronor för helåret. 
Prognosen bygger på en produktionsvolym som innebär en full bruten takersättning samt en 
ersättning för köpt vård där basvolymerna uppnås i större utsträckning än vad som ses per 
mars månad. 
Personalkostnader 
Enligt tabellen nedan framgår att personalkostnaden ökat med 3,1 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år. Löner- och sociala avgifter har ökat med 4,4 procent men 
om justering görs för förändring av ob-satsning samt höjning av sociala avgifter ligger 
förändringen på 3,3 procent. 

Utfall och förändring 2018-2019 personalkostnader 
Kontogrupp (Mnkr) 2017 2018 Förändring %-förändring %-förändring exkl ob-

satsning och höjd soc avg 
Löner och sociala avgifter 675,0 704,5 29,5 4,4% 3,3% 
Övriga personalkostnader 12,7 10,6 -2,1 -16,3% -16,3% 
Bemanningsföretag 22,3 17,1 -5,2 -23,3% -23,3% 
Summa 709,9 732,1 22,2 3,1% 2,1% 

Förändringen av löner och sociala avgifter på 29,5 miljoner kronor består till största del av 
kostnader för löneöversyn och förändrad social avgift men också på ökad kostnad för ob-
satsning helg, som förändrats från 15 till 50 procent mellan åren. Dessutom är förändringen 
kopplad till en volymökning, där volymökningen är beräknad genom att kostnaden för 
månadslön dividerats med genomsnittlig månadslön per vårdgivargrupp. Denna förändring 
ger en kostnadsökning jämfört med motsvarande period föregående år på 6,7 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 48,5 fler nettoårsarbetare i genomsnitt per månad. Denna ökning stämmer 
inte med den bild som ges från personalsystemet avseende nettoårsarbetare, se tabell nedan. 
Här har antalet nettoårsarbetare ökat i genomsnitt med 27 (79, 22, -19) under perioden jämfört 
med föregående år. 

Nettoårsarbetare 
Månad 2018 2019 Förändring 2018-2019 
Jan 3 806 3 885 79 
Feb 3 811 3 833 22 
Mar 3 823 3 803 -19 

Nettoårsarbetare är ett mått som visar antalet anställda den sista varje månad varför en slutsats 
är att den minskning som ses per mars månad inte fullt ut påverkat kostnadsförändringen 
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innevarande månad, då flertalet av de som ej kommer med i nettoårsarbetare förmodligen 
arbetat delar av månaden och på så sätt bidragit till en kostnad. Utifrån detta resonemang 
borde effekten av den minskning som ses av antalet nettoårsarbetare i mars påverka 
kostnadsutvecklingen positivt i april. 
Inom gruppen löner och sociala avgifter ses också en minskad kostnad för övertid och mertid 
på -1,9 miljoner kronor där minskningen kan kopplas till borttag av så kallade 
bemanningssnurror. Positivt är också att kostnaden för bemanningsföretag minskat med drygt 
5 miljoner kronor vid jämförelse med motsvarande period föregående år. Viss del av denna 
kostnadsminskning ses som kostnadsökning på raden för löner och sociala avgifter kopplat till 
volymökning för läkare samt ökad jour och beredskap för den tid som tidigare utförts av 
bemanningsläkare. Ett aktivt åtgärdsarbete har också inneburit en minskning av övriga 
personalkostnader där en större förändring finns kopplat till rekryteringskostnader. 
Budgetavvikelsen för den totala personalkostnaden prognostiseras till -36 miljoner kronor för 
helåret. Prognosen motsvarar en procentuell förändring mot föregående år på 1,6 procent, se 
bild nedan. Minskningen av kostnadsutvecklingen under året jämfört för första kvartalet 
uppnås genom anställningsprövning och vakanshållning samt ytterligare åtgärder som 
förväntas ge effekt under kommande månader, se kommande avsnitt. 
Övriga kostnader 
Kostnadsutvecklingen för gruppen övriga kostnader under perioden januari till mars uppgår 
till 5,3 procent, se diagram nedan. Om hänsyn tas till förändrad redovisning av 
läkemedelsrabatter och återbäring ligger den på 6,1 procent. Den stora kostnadsutvecklingen 
under 2018 har avtagit under första kvartalet 2019 vilket främst kan kopplas till en avtagande 
kostnadsutveckling för läkemedel. Orsaken är förändrade behandlingsmetoder och val av 
billigare alternativ för rekvisitionsläkemedel. Dessutom finns effekt av patentutgångar för 
TNF-hämmare och lägre pris för hepatit C läkemedel. Fortfarande ses dock en fortsatt 
kostnadsökning för läkemedel inom cancersjukvården. 
Andra orsaker till den avtagande kostnadsökningen är att tjänsteöverenskommelser och 
ägarstyrda tjänster med Regionservice inte räknats upp mellan åren samt att kostnaden för 
laboratorieanalyser är oförändrad mot föregående år. 
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Inom gruppen finns också kostnader som försätter att öka. Det är framförallt kostnader för 
köpt vård och medicinsk service (främst köpta röntgentjänster) redovisas. Kostnadsökningen 
för köpt vård beror på att sjukhuset skickar patienter för att uppnå vårdgarantin. Stor del av 
denna kostnadsökning möts av en regional intäkt. 
Trots en avtagande kostnadsutveckling finns för perioden januari till mars en stor negativ 
budgetavvikelse på -59 miljoner kronor. Största orsakerna är att kostnaden för köpt vård, 
laboratorietjänster och läkemedel samt övriga varor och tjänster blivit högre än budgeterat. 
Prognosavvikelsen för övriga kostnader uppgår till -210 miljoner kronor vilket motsvarar en 
kostnadsutveckling på 1,0 procent. 
Åtgärder för en ekonomi i balans 
Sedan våren 2018 arbetar styrelse, ledning och medarbetare med åtgärder för ett hållbart 
sjukhus, där målet är ett effektivt sjukhus med både ekonomi och verksamhet i balans. De 
regionalt framtagna strategierna för hälso- och sjukvårdens omställning återspeglas i de 
åtgärder som vidtas. Viktiga områden för att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt god 
ekonomi är att styra mot effektiva vårdformer och en effektiv vårdstruktur, en 
kompetensförsörjning där personalomsättningen minskar och bemanningsföretag kan fasas ut, 
en produktions- och kapacitetsplanering som skapar förutsättningar för ett optimalt 
kapacitetsutnyttjande samt ett strukturerat arbete för en förbättrad patientsäkerhet med 
minskande kvalitetsbristkostnader. 
Inledningsvis har arbetet fokuserat på att dämpa den höga kostnadsutveckling som vi såg 
resultatet av under 2018. Bruttokostnadsutvecklingen för 2018 slutade på 8,1 procent. Under 
årets första kvartal är bruttokostnadsutvecklingen 4 procent, motsvarande siffra 2018 var 8,9 
procent. 
Åtgärder motsvarande en effekt 2019 på cirka 130 miljoner kronor finns framtagen. 
Helårseffekten av dessa åtgärder uppgår till cirka 254 miljoner kronor. 

2.1.2 Produktion 
Produktionsutfall inklusive helårsprognos 
Den totala produktionsvolymen och produktionsersättningen överstiger periodiserad budget 
enligt vårdöverenskommelsen 2019 (VÖK). Ersättning enligt brutet tak uppnås med hjälp av 
köpt vård. Prognos för helår 2019 visar en total vårdproduktion som överstiger budget i VÖK 
motsvarande cirka 55 miljoner kronor (möjlig ersättning enligt regionalt beslut är 35 miljoner 
kronor). 
Slutenvård (somatik och psykiatri) 
Under perioden januari till mars har antal vårdplatser varit i snitt 25 färre per månad än 
samma period 2018. Trots detta har antal slutenvårdstillfällen ökat jämfört med samma period 
föregående år. Utfall av DRG-poäng överstiger produktionsbudget enligt VÖK motsvarande 
4,2 procent och antal sjukhusvårdtillfällen överstiger produktionsmål med 380. Casemix 
(DRG-poäng/vårdtillfälle) har varit högre än samma period föregående, vilket innebär att 
patienter som vårdats under perioden haft en högre vårdtyngd. 
Förändringen beror bland annat på att antal besök som övergår till slutenvård på 
akutmottagningen har ökat med 280 inskrivningar. Under perioden har samtidigt fler patienter 
omhändertagits inom öppna vårdformer via närsjukvård, palliativa team och mobila team 
inom psykiatri. 
Planerad slutenvård har minskat från 12 procent 2017 till att motsvara 6 procent av den totala 
slutenvårdsproduktionen under perioden januari till mars 2018. 
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Period: Januari-
mars 2018 2019 Förändring 

mot2018 jmf % 2018 Avvikelse mot 
budget 

Avvikelse % 
mot budget 

Antal vårdtillfällen 
somatik 

8 220 8 560 340 4,1 % 500 5,9 % 

Antal vårdtillfällen 
Psykiatri 

380 421 41 11,0 % 37 9,6 % 

Antal DRG-poäng 
slutenvård 

6 620 7 300 680 10,3 % 300 4,3 % 

Beläggning slutenvårdsplatser 
Antal disponibla vårdplatser inom somatisk vård har i snitt varit 24 färre per dag under januari 
till mars jämfört med samma period 2018. Ett strukturarbete för att fastställa behov av antal 
vårdplatser inom alla specialiteter är påbörjat och kommer slutföras under våren 2019. 
Verksamheter har under året samarbetat och samlokaliserat över verksamhetsgränser för att 
optimera disponibla vårdplatser. Bland annat har vårdplatser i Falköping omstruktureras till 
att primärt vårda ortopediska patienter i stället för medicinska specialiteter. Ortopeden har 
även disponerat vårdplatser i samarbete med Öron-näsa hals-avdelningen och 
Gynekologiavdelning i Skövde. Medicinblocket i Skövde har öppnat fler vårdplatser för att 
kompensera neddragning av vårdplatser inom medicin i Falköping. Beläggningsgraden har 
under perioden i snitt uppgått till 87 procent, vilket är i nivå med regionens uppsatta mål med 
en beläggningsgrad under 90 procent. Den nya lagen om samverkan vid in- och utskrivning 
som trädde i kraft under hösten 2018 har medfört att kommuner tar hem utskrivningsklara 
patienter tidigare vilket bidragit till att frigöra vårdplatser till andra patienter. Ledtiden från 
utskrivningsklar till utskrivning för SkaS patienter varierar i dagsläget mellan 0,2-0,4 dygn, 
det vill säga de flesta patienter går hem samma dag som de anmäls som utskrivningsklara. 
Öppenvård (somatik och psykiatri) 
Under perioden januari till mars har drygt 119 000 öppenvårdsbesök genomförts, vilket är en 
ökning jämfört med föregående år med 4 procent. Den utförda öppenvårdsproduktionen 
överstiger produktionsbudget enligt VÖK med 13 procent och DRG-ersatt öppenvård 
överstiger produktionsbudget enligt VÖK med 8 procent. Ökat antal besök ses inom både 
somatik, psykiatri och akutsjukvård. 
Av totalt antal utförda öppenvårdsbesök är cirka 16 procent planerade första besök. Under 
perioden har antal planerade första besök ökat med 5 procent (930 besök) och antal 
efterföljande besök har ökat med 4,5 procent (3 500 besök). 

  2018 2019 jmf fg år jmf fg år % Budget jmf budget jmf 
budget % 

Totalt antal besök 
SkaS 

114 400 119 400 5 000 4% 101 100 18 300 18% 

Totalt antal besök 
somatik 

94 900 97 700 2 800 3% 86 800 10 900 13% 

Besök 
akutmottagning 

18 700 19 300 590 3%    

Totalt antal besök 
Psykiatri 

19 500 21 700 2 200 11% 14 300 7 400 52% 

Totalt antal besök 
BUP 

4 400 4 800 400 9% 2 700 2 100 78% 

Totalt antal besök 
VUP 

15 100 16 900 1 800 12% 11 700 5 200 44% 

DRG-poäng öv 
somatik 

1 780 1 840 60 3% 1 700 140 8% 

Remissinflöde  
Totalt antal inkomna remisser för bedömning har ökat med 4 procent (1 300 remisser) för 
perioden januari-mars. De accepterade remisserna (remisser som inte skickas tillbaka till 
remittent) har ökat med 7 procent (1 600 remisser) jämfört med samma period 2018. 
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Remissökningen har varit hög de senaste åren och ökningen motsvarar cirka 530 extra första 
besök per månad. Störst påverkan på remissinflödet har införandet av standardiserade 
vårdförlopp (SVF) för patienter med välgrundad misstanke om cancer. Ökningstakten för 
SVF har dock planat ut och den ökning som nu ses är främst kopplad till andra patientgrupper 
från primärvård, egen-remisser (från patienten själv), optiker och skolhälsovård. 
Medicinska vårdtjänster 
Bild- och funktionsmedicin (BFM) 
Under januari till mars har 36 100 undersökningar utförts inom BFM, vilket är i nivå med 
samma period 2018. Efterfrågan har ökat med 3 procent från interna beställare (SkaS) 
samtidigt som efterfrågan minskat med 2 procent från externa beställare. Den ökade 
efterfrågan är främst kopplad till SVF men påverkas också av att remissinflöde ökar inom 
andra patientgrupper samt att besök på akutmottagningen ökat med 600 besök under perioden. 
Operation 
Under januari till mars har drygt 4 000 operationer utförts på centraloperation (exklusive 
ögonoperationer) vilket är en ökning med 50 operationer (2 procent) jämfört med samma 
period 2018. Erbjuden salstid till opererande verksamheter under perioden varit i stort sett 
oförändrad jämfört med samma period 2018 och salsutnyttjandet hade högst snitt i januari (95 
%) och lägst snitt i mars (81 %). 
Regional produktionsstyrning – Basvolym och tilläggsuppdrag 
Under 2019 har verksamhetsområden med regionala tilläggsuppdrag inte uppnått fastställda 
volymer för alla uppdrag. Nedanstående tabell visar produktionsutfall januari till mars jämfört 
med planerad basvolym samma period. Prognos för 2019 är att alla basvolymer kommer 
produceras förutom inom ortopedi. 

Första besök Ack Planerad 
basvolym 

Ack Utförd 
produktion Avv mot plan avv mot plan% Tilläggs-

uppdrag 2019 
Ortopedi 1 590 1 410 -180 -11% 1 050 
Ögon 1 010 1 090 80 8% 150 
Kirurgi 500 610 110 22% 300 
Urologi 1 350 1 650 300 22% 900 
Hud 1 650 1 530 -120 -7% 0 
Gynekologi 1 260 1 510 250 20% 500 
ÖNH 1 200 1 750 550 46% 1 000 
Neurologi 80 100 20 25% 0 
Koloskopi 730 990 260 36% 658 
Summa 9 370 10 640 1 250 13% 4 558 

  

Behandling Ack Planerad 
basvolym 

Ack Utförd 
produktion Avv mot plan avv mot plan% Tilläggs-

uppdrag 2019 
Ledprotes 160 170 10 6% 250 
Ortopedi rygg 30 10 -20 -67% 100 
Ortopedi övrig 610 530 -80 -13% 300 
Katarakt 560 620 60 11%  
Ögon övrig 70 60 -10 -14%  
Allmänkirurgi 610 720 110 18% 50 
Urologi 280 280 0 0%  
Gynekologi 300 280 -20 -7%  
ÖNH 220 220 0 0%  
Obesitas 60 90 30 50% 290 
Ablation 40 90 50 125%  
Summa 2 940 3 070 130 4% 990 
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