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Kallelse/Föredragningslista 
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 Anmälan om jäv 
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Beslutsärenden 
1. Kompletterande åtgärder för en verksamhet och ekonomi i balans 

Diarienummer SKAS 2019-00105 
Åsa Ranbro Jansson 

2. Förändring av vårdplatser SkaS Falköping 
Diarienummer SKAS 2019-00262 
Martin Takac 

3. Skaraborgs Sjukhus genomförandeplan för omställningsarbetet  
2019 - 2020 
Diarienummer SKAS 2019-00105 
Jane Johansson 

4. Handlingsplan förbättrad tillgänglighet till besök och behandling 
Diarienummer SKAS 2019-00332 
Martin Takac 

5. Förändrad verksamhet Skaraborgs Sjukhus (SkaS) Mariestad 
Diarienummer SKAS 2019-00154 
Jane Johansson 

6. Remissyttrande Samordning och ledning av den prehospitala 
verksamheten 
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elektroniska reseräkningar för förtroendevalda 
Diarienummer SKAS 2019-00309 

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Vidgade kriterier för 
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9. Regionstyrelsens beslut om Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Diarienummer SKAS 2019-00330 

10. Regionstyrelsens beslut om Måltal och tidplaner för etablering av mobila 
team 
Diarienummer SKAS 2019-00331 

Information 
A. Ekonomi, kvalitet- och patientsäkerhet 

B. Sommarplanering 2019 

C. Vårdöverenskommelse 2020 - information om processen 
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Pär Johnson 
Ordförande 

Tänk på miljön 
Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se) 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2019-06-12 
Diarienummer SKAS 2019 - 00105 
 
 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Kompletterande åtgärder för en verksamhet och 
ekonomi i balans 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen noterar informationen och ger sjukhusdirektör i uppdrag att 

genomföra åtgärder enligt nedan:  
a. Förändringar för en effektivare vårdplatsstruktur och bemanning 

enligt nedan. 

b. Minskad kostnad för administrativ personal i sjukhusövergripande 
funktioner motsvarande 10 procent. 

c. Minskad kostnad för lokaler motsvarande 20 procent. 
 

Sammanfattning och beskrivning av ärendet 

Effektivare vårdplatsstruktur och bemanning 

För att få ett effektivt användande av sjukhusets resurser utifrån bemanning och 
lokaler/utrustning behöver Skaraborgs Sjukhus (SkaS) vårdplatsstruktur 
förändras. Detta innebär att en standard för bemanning per vårdplats införs och att 
vårdplatser lokaliseras i större enheter där bemanningen kan samordnas på ett 
effektivt sätt. I arbetet har den modell som finns på NU-sjukvården och SÄS 
använts men med en anpassning till arbetssätt och struktur inom SkaS. 

Strukturen som skapas bygger på att varje vårdlag ansvarar för sju patienter och 
bemannas enligt sjukhusgemensam standard. Samlokalisering sker i vårdav-
delningar om 21 alternativt 28 vårdplatser, undantagsvis kan 14 vårdplatser vara 
aktuellt. För att optimera tiden till vårdnära arbete är utgångspunkten att fast 
schemaläggning enligt allmänna bestämmelser (AB) tillämpas. Fördelar med fast 
schema ses även ur kvalitetsperspektiv med ökad kontroll över kompetensen i 
vårdlaget och att förutsättningar för trygga vårdteam skapas. Den nya strukturen 
innebär att budgeten för personalkostnad (löner- och sociala avgifter) minskar 
med 20 procent, att antal fastställda vårdplatser minskar med 21 procent. 
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Tabell 1. Antal vårdplatser

Anmärkning: Vårdplatserna inom Barnmedicin, BB, Förlossning, Neonatal, HIVA, IVA
och Psykiatri är exkluderade och hanteras i särskild ordning. En sammanslagning av
äldrepsykiatri och vuxenpsykiatri utreds parallellt grundat på de lagkrav som följer
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (Lag 1991:1128 om Psykiatrisk Tvångsvård).

Följande samordningar och utredningar initieras omgående och skall vara klara
2019-09-01:

1. Samordna Gynekologi och Urologi (28 vpl).
2. Samordna Palliativa och ÖNH(21 vpl).
3. Utöka antalet vårdplatser inom M3 med totalt 11 för att uppnå 28 vpl

per enhet.
4. Utöka antalet vårdplatser inom M4 med totalt 4 för att uppnå 28 vpl på MAVA

och28 vpl på KAVA.
5. Utreda samordning avvårdplatser Lidköping på avd 4,5,6. Inkluderar ortopedi,

kirurgi och medicin.
6. Utredaplacering av vårdplatser för ortopedi inklusive GOA inklusive samarbeten

med internmedicin på SkaS.
7. Utreda placering av strokevårdenoch hematologisk vård inom SkaS.
8. Samordning av bland annat LPT-vård inom nuvarande äldrepsykiatri till

vuxenpsykiatri samt utredning och placering av övriga vårdplatser.

Den förändrade vårdplatsstrukturen beräknas ge enkostnadsminskning för helår på cirka
85 miljoner kronor varav 25 miljoner kronor utgörs av minskadövertid och mertid.
Resterande del är kopplat till en personalvolymminskning med cirka85 tjänster.
Beräknad resursåtgång per vårdplats utgår från tjänstgöring 2 av 4 helger samt att
nuvarande nattkvotering tas bort. I beräkningen har hänsyn tagits till bemanning av
vårdlag enligt framtagen standard samt att varje vårdavdelning även kräver ett visst antal
tjänster för det icke vårdnära arbetet. Hänsyn tas även till att vårdavdelningar med hög
patientomsättning och inskrivning dygnet runt veckans alla dagar behöver tillföras extra
resurs. Beräknad kostnadsminskning inkluderar även en minskning av enhetschefer då
antal nettoårsarbetare minskar.

Idenna omställningsprocess kan även minskad kostnad för inhyrd allmän sjuksköterske-
resurs uppnås motsvarande cirka7 miljoner kronor på helår.
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Minskad kostnad för administrativ personal 

Som ett led i att effektivisera sjukhusets verksamhet, minska antal 
nettoårsarbetare och rikta tillgängliga resurser i första hand till sjukhusets 
kärnverksamhet, har en översyn gjorts av kostnaden för administrativ personal i 
sjukhusövergripande funktioner inom förvaltningskontor (Fk) och 
verksamhetsområde Stöd- och service (S1).  

Anställningsprövning har tillämpats sedan september 2018 vilket har påverkat 
kostnad och personalvolym. Antal nettoårsarbetare ligger per april 8 procent 
under budgeterad nivå, vilket motsvarar 16,2 tjänster (18,2 om pågående 
förändring för biblioteksverksamheten inkluderas).  

Tabell 2. Antal nettoårsarbetare i jämförelse med budgeterade tjänster för FK och S1. 

 
Antal nettoårsarbetare har minskat med 6,2 under 2019 och målsättningen är att 
per december ha minskat med ytterligare 5 för att uppnå en personalvolym som 
ligger 10 procent under budgeterad nivå. Genom fortsatt anställningsprövning och 
en restriktiv rekrytering bör målet kunna uppnås per december 2019. 

En jämförelse har även gjorts av hur stor andel volymen för administrativa 
nettoårsarbetare (inklusive chefer i vården) utgör av det totala antalet 
nettoårsarbetare per sjukhus i VGR. SkaS andel ligger under genomsnittet, vilket 
framgår av nedanstående tabell.  

Tabell 3. Antal nettoårsarbetare chefer (L1), handläggare/administratörer (L2) samt 
totalt, per förvaltning 

 

En översyn ska även göras av SkaS chefsstruktur så att den anpassas utifrån de 
för-ändringar som genomförs i SkaS vårdstruktur. 

Lokaleffektivisering och minskade lokalytor 

I uppdraget för en verksamhet och ekonomi i balans ingår även att arbeta med 
lokaleffektivisering inom hela SkaS. Målsättningen är att på fem års sikt minska 
behovet av lokalyta och därmed minska hyreskostnaden för SkaS lokaler med 20 
procent. Detta kan ske genom en ökad beläggningsgrad på mottagningsrum, 
förändrad vårdplatsstruktur vilket minskar behovet av lokalyta för vårdplatser, 
samutnyttjande av administrativa lokaler, minskat behov av lokaler för förråd och 
arkiv.  

Verksamhet
Antal nåa (medel 

jan-april 2019)

Budgeterade 

tjänster 2019

Skillnad 

tjänster
% Summa, mnkr  Status

Bibliotekverksamheten (allmänt) avvecklas 2,00 2,0  Pågår

Förvaltningskontor, vakanta tjänster 97,50 106,75 9,25 8,7% 6,4  Genomförd

Stöd och Service, vakanta tjänster 102,50 109,5 7,00 6,4% 4,2  Genomförd

200,00 216,25 18,25 8,4% 12,6

550 SU 132 NU-sjukv 115 SÄS 350 SkaS Summa

L1 Ledningsarbete 530,83 177,43 157,32 152,10 1 017,68

L2 Handläggar- och administratör 797,04 225,24 160,84 182,84 1 365,96

Totalt antal nettoårsarbetare april 2019 14 458,75 4 435,08 3 602,73 3 824,11 26 320,67

L1 Ledningsarbete, andel av totalt antal nåa 3,7% 4,0% 4,4% 4,0% 3,9%

L2 Handläggar- och administratör, andel av totalt antal nåa 5,5% 5,1% 4,5% 4,8% 5,2%

L2 + L1, andel av totalt antal nåa 9,2% 9,1% 8,8% 8,8% 9,1%

2019/AprNetto årsarbetare
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Lokaleffektivisering kan beskrivas som att lokalerna används i ökad omfattning 
genom ändrat arbetssätt, ändrade arbetstider med mera. Exempel på detta är 
utökade öppettider för mottagningar och ökad nyttjandegrad i administrativa 
lokaler genom samutnyttjande av kontor och expeditioner, det vill säga ej 
personbundna arbetsrum. Men även tomställning av lokaler ingår i 
lokaleffektivisering, vilket innebär att identifiera lokaler inom SkaS där 
nyttjandegraden är låg. Förutom administrativa lokaler berör det exempelvis ytor 
som lämnats på grund av verksamhetsförändring eller förråd som kan tömmas i 
sin helhet. 

I arbetet med lokaleffektivisering ingår SkaS samtliga sjukhusorter och alla typer 
av lokaler. Förslagen innebär att dagens placering av verksamhet kan komma att 
förändras. Alla åtgärder kan inte genomföras omgående då de är beroende av att 
om- och nybyggnationer blir klara.  

Följande åtgärder startar omgående för att få effekt 2020 - 2021: 

Falköping: En omdisponering av mottagningsytor ska genomföras där alla 
öppenvårdsenheter inklusive vuxenpsykiatrins öppenvård, samlas inom 
mottagningshuset vilket innebär att annan yta kan lämnas.  

Lidköping: I arbetet med ny vårdplatsstruktur kommer behov av lokalyta att 
förändras vilket möjliggör att lokaler som inte är renoverade kan lämnas. En 
genomgång ska göras av öppenvårdsenheterna för att se om de kan användas mer 
effektivt genom ökad nyttjandegrad i mottagningsrummen.   

Mariestad: En genomgång görs för att öka nyttjandegraden i lokalerna bland annat 
kommer omdisponering göras av nuvarande mottagningar och lokalyta för 
dagsjukvård kan lämnas.  

Skövde: I arbetet med ny vårdplatsstruktur kommer behov av lokalyta att 
förändras och lokalyta ska frigöras. En översyn ska genomföras och åtgärder 
vidtas för att öka nyttjandegraden i mottagningsrum och därmed minska behovet 
av lokalyta. 

För administrativa, icke vårdnära arbetsplatser görs en översyn för att kunna 
utnyttjas på mest lokaleffektiva sätt.  

För alla sjukhusorter ska även genomgång göras av ytor för förråd- och arkiv för 
att minska behovet av lokaler. 

Sammantaget bedöms ovanstående åtgärder ge en ekonomisk effekt i minskad 
lokalhyra för 2020 med cirka 15 miljoner kronor och för 2021 med ytterligare 10 
miljoner kronor.  

 

Beredning 

☒ Sjukhusledning Datum: 2019-05-29 
 
☒ MBL §19 Datum: 2019-06-05 

☒ Verksamhetsråd Datum: 2019-06-11 
 
☒ MBL §19 Datum: 2019-06-19 
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Kommunikation 
Ärendet kommuniceras genom  

☒ Fokus SkaS – intranät 
☐ VGR – övriga VGR 
☒ I linjen 
☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 
☒ APT-info 
☐ Media 
☐ Expediering av beslut 
☐ Annat, ange: 
 
SKARABORGS SJUKHUS 
 
 
Jörgen Thorn    Åsa Ranbro Jansson  
sjukhusdirektör   ekonomichef   

 

Skickas till 

 Sjukhusledning och verksamhetsråd 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-05-23 
Diarienummer SKAS 2019-00262 
 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Martin Takac 
Telefon: 070 – 082 44 28 
E-post: martin.takac@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Förändring av vårdplatser SkaS Falköping 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar om neddragning av åtta 
somatiska vårdplatser för internmedicinsk vård på SkaS Falköping från 
och med 1 september 2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett åtgärdsarbete pågår på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) för att effektivisera vården 
och minska kostnader med anledning av den ekonomiska situationen.  
En total översyn pågår av vårdformer och vårdplatser på SkaS, samt hur 
kompetens och resurser kan samordnas på ett resurseffektivt vis. Vid översynen 
behöver även hänsyn tas till fortsatt utveckling av närsjukvården som är en del av 
omställningsarbetet.  
Inom somatisk slutenvård på SkaS Falköping föreslås förändringar avseende 
vårdplatsantal och vilka patientgrupper som ska vårdas där. Förändringen gäller 
en neddragning av åtta somatiska vårdplatser för internmedicinsk vård.  
Förändringarna avses bidra till minskade kostnader med minst 5 mnkr. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Syfte och mål 
Syftet med förändringarna är att effektivisera vården på SkaS. Målet är att minska 
kostnader och öka patientsäkerheten. 
Nuläge 
I nuläget finns på SkaS Falköping en somatisk vårdavdelning med 28 vårdplatser 
för patienter med behov av internmedicinsk och ortopedisk vård. Vid behov kan 
en utökning till 31 vårdplatser ske. I dagsläget är fördelning 14 internmedicinska 
och 14 ortopediska vårdplatser. De ortopediska vårdplatserna tillskapades i 
september 2018, dessförinnan var alla vårdplatser dedikerade för medicinsk vård. 
Vårdavdelningen bemannas med tre vårdlag (sjuksköterskor och undersköterskor) 
som ansvarar för 9-10 patienter vardera. Enheten har 32,75 budgeterade tjänster 
fördelade på 20 sjukskötersketjänster och 12,75 underskötersketjänster. Den totala 
bemanningskostnaden idag är 21,9 mnkr. 
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Majoriteten av vårdavdelningens patienter är äldre, medelåldern ligger på ca 80 år 
och många är multisjuka. En stor del av patienter är i behov av samordnad 
vårdplanering och enheten har ett nära samarbete med närsjukvårdsteamet för det 
södra området, samt arbetar med att utveckla samverkan med kommun och 
primärvård. Vårdtiderna inom internmedicin har dock minskat under det andra 
halvåret 2018 och den huvudsakliga orsaken är förändrade rutiner utifrån den nya 
lagstiftningen om säker in- och utskrivning från slutenvården.  
Könsfördelningen mellan patienterna är ca hälften kvinnor och hälften män för de 
internmedicinska patienterna. När det gäller de ortopediska patienterna är det 
dock en övervikt av män. Många av de internmedicinska patienterna är bosatta i 
Falköpings kommun men det är ett större antal personer från andra kommuner 
som vårdas där, främst från Skövde, Tidaholm och Mariestad och enstaka 
personer från övriga kommuner (se diagram nedan). 
 

 
 
De flesta patienter som vårdas på enheten kommer från ortopedavdelningen i 
Skövde. Därefter kommer patienter som först vårdats på den medicinska 
akutvårdsavdelningen Mava i Skövde. Enstaka patienter är flyttade från andra 
vårdavdelningar i Skövde till avdelningen i Falköping. Under året (jan-apr 2019) 
har dessutom 6 ortopedpatienter och 16 medicinpatienter flyttats direkt från 
akutmottagningen i Skövde till avdelningen i Falköping. De vanligaste 
diagnoserna för de internmedicinska patienterna som flyttats till Falköping är 
hjärtsvikt, lunginflammation och urinvägsinfektion. Under året har dock tio 
patienter behövts flyttas tillbaka till Skövde på grund av förändrat vårdbehov, i 
Falköping finns t.ex. inte tillgång till intensivvård. 
Vårdavdelningen är en av SkaS största utbildningsenheter och kan ta emot 10 
studenter (sjuksköterskor och undersköterskor) per vecka.  
I Falköping finns också en vårdavdelning för äldrepsykiatrisk vård med 12 
vårdplatser som organisatoriskt ligger inom den medicinska verksamheten. På 
avdelningen bedrivs vård som t.ex. innehåller avancerade demensutredningar 
samt tvångsvård för personer med allvarlig demenssjukdom. Under senare år har 
ett framgångsrikt utvecklingsarbete pågått kring mobil vård vid 
demensutredningar, vilket lett till ett minskat behov av slutenvårdsplatser för 
dessa patienter.  
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Ett tidigare förslag har varit att samlokalisera de äldrepsykiatriska vårdplatserna 
på allvårdsavdelningen, dock ska patienter som är i behov av tvångsvård enligt 
gällande svensk lagstiftning (Lag 1991:1128 om psykiatrisk tvångsvård) vårdas 
inom psykiatriverksamhet. En samlokalisering av dessa patienter på en somatisk 
allvårdsavdelning är därför inte aktuellt. Ytterligare utredning pågår angående 
utveckling och organisering av äldrepsykiatrin på SkaS. 

Förändring 
Den internmedicinska vårdavdelningen i Falköping blir en allvårdsavdelning och 
antalet vårdplatser minskas från 28 till 14 stycken (med dragspelseffekt - möjlig 
utökning till 20 vårdplatser vid behov). Antalet vårdlag minskas från tre till två 
som ansvarar för 7-10 patienter vardera. Minskningen av antalet medarbetare ska 
ske via naturliga avgångar, till exempel att tjänster inte tillsätts vid 
pensionsavgång. 
På allvårdsavdelningen kommer man i första hand att vårda patienter med ortopediska 
åkommor. Enstaka vårdplatser kommer att användas för patienter som genomgått 
kirurgiska ingrepp i Falköping och kräver en övernattning med observation. Resterande 
vårdplatser ska användas för det södra närsjukvårdsteamet som ska kunna göra 
direktinläggningar av patienter med behov av sjukhusvård. Enheten ska även 
fortsättningsvis ha ett nära samarbete med närsjukvårdsteamet för det södra området, samt 
arbeta med att utveckla samverkan med kommun och primärvård. Dessutom skulle det 
framöver kanske kunna finnas en möjlighet att patienter med behov av äldrepsykiatrisk 
vård (som inte är tvångsvård) skulle kunna vara placerade på allvårdsavdelningen.  
Patienter som tidigare vårdades i Falköping för internmedicinsk vård kommer 
fortsättningsvis att omhändertas på SkaS Skövde och SkaS Lidköping. Inga 
patienter kommer att skickas från Skövde till Falköping för internmedicinsk vård. 

Tidsplan 
Förändringen ska ske från och med 1 september 2019. 

Förväntad effekt 
 Minskade kostnader på ca 5 mnkr för bemanning på allvårdsavdelningen i 

Falköping med undersköterskor och sjuksköterskor. 

 Antalet transporter av patienter mellan SkaS Skövde och SkaS Falköping 
förväntas minska med ca 20 transporter per månad.  

 En överflyttning av patient mellan olika vårdavdelningar bidrar ofta till 
förlängd vårdtid. Vårdtiden för patienter med internmedicinsk vård 
förväntas minska då överflyttning av patienten från en enhet till en annan 
inte sker. 

 Patientsäkerhetsrisker som uppstår i samband med förflyttning mellan 
enheter förväntas minska. 

En genomförd riskanalys har identifierat flera risker som skulle kunna uppstå i 
samband med förändringen. Till exempel att det kan bli svårt att få plats med 
patienterna i Skövde och att arbetsmiljö och patientsäkerhet kan påverkas negativt 
där inom den internmedicinska verksamheten. Åtgärder för att minska riskerna 
kommer att genomföras t.ex. har sju vårdplatser öppnats upp för internmedicinsk 
vård på njurmedicin Skövde. 
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Kostnader 
Medför beslutet förändrade kostnader? 
☐ Nej 
☒ Ja, minskning se ovan. 

Risk- och konsekvensanalys 
☒ Ja 2019-04-24 
☐ Nej 

Beslutsfattare 
☒ Styrelsebeslut   
☐ Delegeringsbeslut Beslutsfattare: 
☐ Verkställighetsbeslut Beslutsfattare: 

Genomförande av beslut 
För genomförande av beslut ansvarar verksamhetschef Carina Karlsson M2 
(Medicin Falköping). 

Beredning 
☒ MBL Datum: 2019-06-05 
 Ansvar: Martin Takac 

☒ Sjukhusledning Datum: 2019-05-07 
 Ansvar: Martin Takac 

☒ Verksamhetsråd Datum: 2019-05-28 
 Ansvar: Martin Takac 

☒ SkaS presidium Datum: 2019-05-24 
 Ansvar: Jörgen Thorn 

Övrigt  
Verksamhetschef Carina Karlsson M2 och biträdande sjukhusdirektör Martin 
Takac har haft dialog med medarbetare på berörd enhet. 

Kommunikation 

Ärendet kommuniceras genom  
☒ Fokus SkaS – intranät 
☐ VGR – övriga VGR 
☒ I linjen 
☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 
☒ APT-info 
☐ Media 
☐ Expediering av beslut 
☐ Annat, ange: 
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Kommunikationsplan 
☒ Ja, se ovan.  
☐ Nej 
 
SKARABORGS SJUKHUS 
 
 
Jörgen Thorn   Martin Takac 
Sjukhusdirektör  Bitr sjukhusdirektör 

Bilaga 
 Slutrapport: Riskanalys och åtgärdsförslag 

Skickas till 
För genomförande av beslut:  

 Sjukhusdirektör Jörgen Thorn jorgen.thorn@vgregion.se  
 Biträdande sjukhusdirektör Martin Takac martin.takac@vgregion.se   
 Verksamhetschef Carina Karlsson M2 carina.e.karlsson@vgregion.se   

För kännedom till: 
 Verksamhetschef Jonna Sandh M1 jonna.sandh@vgregion.se  
 Verksamhetschef Stellan Ahlström M3 stellan.ahlström@vgregion.se  
 Verksamhetschef Hans Halén M4 hans.halen@vgregion.se  
 Verksamhetschef Henric Hjulström K4 henrik.hjulstrom@vgregion.se  
 Verksamhetschef Magnus Olsson K2 magnus.olsson@vgregion.se 
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Sammanfattning 
 

Ett uppdrag har getts till en analysgrupp om att göra en risk- och konsekvensanalysens för  
att identifiera risker kring ett förslag med att Förändra från medicinsk vårdavdelning med 28 
somatiska vårdplatser och en äldrepsykiatrisk vårdavdelning med 6 vårdplatser till en 
allvårdsavdelning vid SkaS Falköping med totalt 20 vpl, 14 somatiska vpl och 6 vpl för 
Äldrepsykiatri. Risk- och konsekvensanalysens uppdrag är att identifiera risker och ta fram förslag till 
åtgärder som eliminerar eller begränsar de framkomna riskerna. Analysen ska ta hänsyn till att en 
robust organisation säkras för att kunna utveckla närsjukvårdsarbete och behov av vårdplatser för 
äldrepsykiatri och närsjukvårdsteam. Analysen begränsas till att identifiera risker och ta fram förslag 
till åtgärder som berör de somatiska vårdplatserna då det har nyligen gjorts en risk- och 
konsekvensanalys avseende att minska antalet vårdplatser från 12 till 6 vårdplatser och 
samlokalisering.  
 
Analysarbetet har föregåtts av en verksamhets- och processbeskrivning av vårdavdelningen vid Skas 
Falköping. Vårdavdelningen på Skaraborgs sjukhus Falköping har 28 vårdplatser och har sedan 
september månad 2018, två verksamhetsinriktningar. En internmedicinsk vårdenhet (FMEA) och en 
ortopedisk vårdenhet (FORA). Majoriteten av vårdavdelningens patienter är äldre och många har en 
multisjuklig problematik. En stor del av patienter är i behov av samordnad vårdplanering och har ett 
nära samarbete med Närsjukvårdsteamet för det södra området samt arbettar med att utveckla 
samverkan med Skaraborgs kommuner och primärvården. Vårdavdelningen är en av Skaraborgs 
Sjukhus största utbildningsenheter och klarar att ta emot 10 studenter (ssk- och usk) och vecka.   
 
Analysgruppen har identifierat 36 risker där orsakerna kan påverka arbetsmiljö och patientsäkerhet. 
Analysgruppen har valt att gå vidare med samtliga av dessa beskrivna risker då de flesta av dessa 
risker påverkar varandra. Analysen redovisas utifrån, 10 st identifierade patient och 15 st process-, och 
11 st medarbetarperspektiv. Riskerna handlar till stor del om brist på vårdplatser, ökad risk för 
överbeläggningar, utlokaliseringar, omflyttningar, omhändertagande av den geriatriske patienten eller 
patienter med multisjuklig problematik eller som är mångbesökare i vården, konsekvenser för den 
öppna vården. Andra allvarliga risker är att förlora kompetens och personal, fortsatt bemannings-
problematik, sämre möjligheter att erbjuda utbildningsplatser. Många av de identifierade riskerna får 
höga riskvärden avseende patientsäkerhet och har sin bakgrund i att de patienter som idag vårdas på 
vårdavdelningen är äldre patienter med hög ålder och har multisjuklig bakgrund samt är riskpatienter 
om de får ett bristfälligt omhändertagande. Analysgruppen anser också riskerna har en sammantagen 
betydande effekt att påverka och leda till en försämrad bemanningssituation och arbetsmiljö då det är 
stor risk att Skas förlorar ytterligare personal samt att idag har flera vårdavdelningar bemannings-
problem och stängda vårdplatser.   
 
Utifrån dessa bedömningar avråder analysgruppen att genomföra den föreslagna verksamhets-
reduceringen vid vårdavdelningen i Falköping. Analysgruppen anser att förändringsarbete kräver tid 
för att kunna ge avsedda effekter och att det är mycket riskfyllt att genomföra förändringar innan 
alternativ, rutiner och förändrats arbetssätt har tagits fram. Analysgruppen anser att vårdavdelningen 
vid SkaS Falköping är en viktig resurs och som kommer behövas för att kunna de framtida behov.   
Gruppen föreslår i stället tre olika tre alternativ till den föreslagna verksamhetsförändringen. Gruppen 
anser att förändringsarbete kräver ett tydligt uppdrag med målbeskrivningar som ska nås samt en 
realistisk tidsplan för att kunna förankras bland medarbetare och säkra patientsäkerhet samt för att 
kunna uppnå en effektivisering. 
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Bakgrund 
 
Ett åtgärdsarbete pågår på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) för att effektivisera vården och minska 
kostnaden med anledning av den ekonomiska situationen på Skaraborgs Sjukhus. Det ekonomiska 
läget samt bristen på vissa sjuksköterske- och läkarkompetenser riskerar medföra att tillgänglighet och 
produktionskapaciteten försämras. En översyn pågår av vilka vårdinsatser som ska bedrivas på de 
olika sjukhusorterna och hur sjukhuset kan samla sin kompetens, så att resurserna kan samordnas på 
ett resurseffektivt vis. Ett annan prioriterat område är ta fram förslag som kan leda till operations-
kapaciteten utökas och framför allt inom området ortopedi. Vid översynen av SkaS verksamheter 
behöver hänsyn tas till fortsatt uppbyggnad av närsjukvården som en del av SkaS omställningsarbete.  
 
Det finns ett förslag om att förändra verksamheten vid vårdavdelningen FMEA/FORA i Falköping 
från 28 somatiska vårdplatser plus 6 äldrepsykiatriska vårdplatser till en allvårdsavdelning med 20 
vårdplatser, 14 vpl för somatik och 6 vpl för äldrepsykiatri. Allvårdvårdsavdelningen ska främst ha en 
ortopedisk och geriatrisk inriktning. Förändringen ses som möjlig utifrån att de internmedicinska 
patienter som idag vårdas på FMEA i Falköping främst kan tas hand om vid SkaS Skövdes 
internmedicinska vårdavdelningar.   
 
En risk- och konsekvensanalys behöver göras av den föreslagna åtgärden att förändra verksamheten 
vid vårdavdelningen FMEA/FORA.  
 
Uppdragsgivare 
 
Carina Karlsson, verksamhetschef, Område M2, Skaraborgs Sjukhus  
 
1. Uppdrag 
 
En risk- och konsekvensanalys ska tas fram inom berörd förvaltning inför en föreslagen 
verksamhetsförändring. Risk- och konsekvensanalysens uppdrag är att identifiera risker och ta fram 
förslag till åtgärder som eliminerar eller begränsar de framkomna riskerna utifrån från följande: 
 

 Förändra från medicinsk vårdavdelning till allvårdsavdelning vid SkaS Falköping, 
            en vårdavdelning med totalt 20 vpl, 14 somatiska vpl och 6 vpl för Äldrepsykiatri. 

 Risk-och konsekvensanalysen skall ta hänsyn till att en robust organisation säkras för att 
kunna utveckla närsjukvårdsarbete och behov av vårdplatser för äldrepsykiatri och 
närsjukvårdsteam.  

 Risk- och konsekvensanalysen skall belysa både patient, medarbetare och process-
perspektivet. 

 
Riskanalysen skall utföras i enlighet med Socialstyrelsens ”Handbok för patientsäkerhetsarbete” och 
Skaraborgs sjukhus lokala rutin. Analysen skall vara klar 20190424. 
 
Analysuppdraget begränsas till de somatiska vårdplatserna då det redan finns en risk- och 
konsekvensanalys för den äldrepsykiatriska verksamheten och vårdplatserna. 
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2. Analysteam 
 
Följande personer deltog i analysteamet: 

Namn Roll och funktion Enhet 
Claes-Göran Borg Analysledare Enheten för 

verksamhetsutveckling, SkaS 
Malin Silvander Enhetschef FMEA/FORA 

Ann-Charlotte Palmqvist Enhetschef Medicinmott Falköping 

Anna Dessner Sjuksköterska / Koordinator FMEA/FORA 

Åsa Alsiö Läkare FMEA/Närsjukvårdsteam Södra 

Karin Kjellberg Kommunal/ Undersköterska FMEA/FORA 

Håkan Ehn Vårdförbundet/ Sjuksköterska FMEA/FORA 

 
 
3. Metod 
 
Följande metoder har använts: 

 

 Uppdraget har legat till grund för valet av processer och områden som har kartlagts och 
analyserats. 
 

 Risker och riskernas bakomliggande orsaker har identifierats. 
 

 Riskbedömning har gjorts med metoden ”allvarlighetsgrad och sannolikhet”. Se vilka kriterier 
och skalnivåer som använts i riskanalysen i bilaga 1.  
 

 Förslag på åtgärder för att minska riskernas konsekvenser har tagits fram för risker som 
bedömts vara mycket allvarliga eller allvarliga, eller då det varit relevant av andra skäl. 

 
4. Avgränsningar, perspektiv och förutsättningar 

 
En arbetsgrupp med representanter från den berörda verksamheten har gjort en process- och 
verksamhetsbeskrivning. Analysen utgår från den nuvarande beskrivna processen och verksamheten. 
Analysen begränsas till att identifiera risker och ta fram förslag till åtgärder som berör de somatiska 
vårdplatserna och närsjukvårdsmodellen vid SkaS Falköping. Det har nyligen gjorts en risk- och 
konsekvensanalys för förändringar vid den äldrepsykiatriska verksamheten och resultatet från denna 
kommer komplettera denna riskanalys. Analysen har gjorts utifrån patient-, process-, och 
medarbetarperspektiv.  
 

5. Verksamhets- och processbeskrivning 
 
Vårdavdelningen på Skaraborgs sjukhus Falköping har 28 vårdplatser. Vårdavdelningen har under en 
längre tid haft en internmedicinsk inriktning. Vårdavdelningen bildades för lite mer 10 år sedan när 
två medicinavdelningar med respektive 16 vpl/avd slogs samman till en vårdavdelning med nuvarande 
vårdplatsantal. Bakgrunden till förändringen var att små enheter är mer sårbara och att få en mer 
robustare och vårdenhet när det gäller vårdplatser och bemanning. Under september månad 2018 så 
förändrades verksamheten på avdelningen genom att indelas i en internmedicinsk inriktning (FMEA) 
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och en ortopedisk inriktning (FORA). Från november månad 2018 så är indelningen 14 medicin
platser och 14 ortopediplatser men avdelningen kan utifrån behov förändra denna platsindelning.
Vårdavdelningen har möjlighet till att kunna utöka från 28 till 31 vårdplatser. Dettahar skett vid flera
tillfällennär det har varit behov av fler vårdplatser på SkaS eller när vårdavdelningar på andra orter
fått minska antalet vårdplatser på grund av bemannings-problematik.

Patienterna är indeladei tre grupper på avdelningen med 9-10 patienteri varje grupp.
Vårdavdelningen deltar i utvecklingen av närsjukvårdeninom det geriatriska spåret. Avdelningen
arbetar personalintegrerat med medicinmottagning och IBD-mottagning på sjukhuset.

Antalet vårddagar, vårdtillfällen och genomsnittliga vårdtider har förändrats enligt följande under
2018 i samband med att vårdavdelningen fick en internmedicinsk och ortopedisk inriktning.

FMEA
vårddagar

FORA
vårddagar

FMEA
vst

FORA
vst

FMEA
gms
vårddygn

FORA
gms
vårddygn

År 2018 Q1 2727 0 350 0 7,79 0
År 2018 Q2 2508 0 314 0 7,99 0
År 2018 Q3 1795 20 267 9 6,72 2,2
År 2018 Q4 1183 1006 197 193 6 5,2
År 2019 Q1 1160 1096 189 206 6,14 5,46

Vårdtiderna inom internmedicin har minskat under den andra halvåret 2018 och den huvudsakliga
orsaken är förändrade rutiner utifrån den nya lagstiftningen om säker in-och utskrivning från
slutenvården.

Många av patienterna kommer från MAVA, kardiologen, infektionsavdelningen eller andra
internmedicinska avdelningar på SkaS Skövde. Vårdavdelningen kan också ta emot direktinläggningar
från akutmottagningarna på SkaS och för patienter som vårdas i Närsjukvårdsteamet. Den ortopediska
inriktningen är under utveckling och är en åtgärd för att kunna klara av det ortopediska uppdraget samt
för att kunna nyttja SkaS resurser optimalt utifrån den bemanningssituation som varit inomdet
ortopediska verksamhetsområdetunderdet senaste året. En effekt av den förändring som skedde under
2018 är att ett utökat samarbete mellan ortopediska och internmedicinska specialister har utvecklats
och tillgagn för patienter med multisjuk problematik. Patienter kommer från alla Skaraborgs
kommuner till vårdavdelningen i Falköping.
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Majoriteten av vårdavdelningens patienter är äldre och många har en multisjuklig problematik. En stor
del av patienter är i behov av samordnad vårdplaneringoch vårdavdelningen arbetar med att förbättra
rutiner när det gäller attsamarbeta/samverka med kommun och primärvård. Ett utvecklingsarbete
mellan vårdavdelningen och Närsjukvårdsteamet är att säkra omhändertagande av patienter som är
mångbesökare och har en multisjuk problematik. En effekt av det nära samarbetet med
närsjukvårdsteam är att många remisser från specialistvården till Närsjukvårdsteam Söder kommer
från vårdavdelning i Falköping.

De vanligaste sjukdomsgrupperna som vårdas på Vårdavdelningen SkaS Falköping:
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De 10 vanligaste diagnoserna för de patienter som vårdats på vårdavdelningen i Falköping under år 
2018 och det första kvartalet 2019 är: 

FMEA 10 vanligaste 
diagnoser Antal vst 

FORA 10 vanligaste 
diagnoser Antal vst 

Hjärtsvikt 162 Op. på bäcken och höft 95 

Pneumoni 145 Medicinska ryggsjukdomar 46 

Njurinf/UVI 91 Primära ledprotesop i höft 42 

Kliniska fynd och symtom 71 Trauma och djupa skador 41 

KOL 55 Höft- och bäckenfraktur 33 

Buksmärta / Gastroenterit 51 
Fraktur, stukning, luxation i 
u-arm, hand och fot 26 

Nutritions-/metaboliska 
sjukdomar 40 Op. Fotled 26 

Virusinfektioner 39 Eftervård muskel / bindväv 10 

Andra sjukdomar i 
matsmältningens organ 36 Andra bensjukdomar 10 

Yrsel, balans 35 
Mal tumörer i muskel, 
bindväv och skelett 9 

 

Vårdavdelningen är en av Skaraborgs Sjukhus största utbildningsenheter som klarar att ta emot 10 
studenter (ssk- och usk) och vecka.  Utbildningsenheten får goda omdömen och har också blivit en bra 
grund för rekryteringsarbetet för framtida medarbetare till Skaraborgs sjukhus. Önskemål har 
framförts att kunna vara en utbildningsenhet för regionen och medicinarutbildningen när det gäller 
medicinsk vård och omhändertagande av patienter med multisjuklighet. 

Vårdavdelningen har under flera år arbetat med en värdegrund, att utveckla arbetet med daglig 
styrning, med ständiga förbättringar vilket har lett till att verksamheten kännetecknas av att ha 
helhetstänkande i vården, en stor flexibilitet för att snabbt kunna möta de behov som vården har att 
möta och att utveckla en positiv och lärande arbetsplats. Då många patienter har en hög medelålder 
och en sjukdomsbild med många diagnoser och behov så har det utvecklats en bred kompetens hos 
personalen när det gäller geriatrik, omhändertagande av multisjuka patienter och palliativ omvårdnad. 

 

6. Resultat 
 

a. Risker, orsaker och åtgärdsförslag 

 
Analysen begränsas till att identifiera risker och ta fram förslag till åtgärder som eliminerar eller 
minskar framkomna risker av att förändra från medicinsk vårdavdelning till allvårdsavdelning vid 
SkaS Falköping, en vårdavdelning med totalt 20 vpl, 14 somatiska vpl och 6 vpl för Äldrepsykiatri. En 
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risk- och konsekvensanalys har tidigare gjorts avseende att minska antalet vårdplatser från 12 till 6 
vårdplatser.  
Analysen omfattar även en orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för 
åtgärdsförslagen. Alla risker, bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag redovisas i tabellform i bilaga 
1. Analysschema. 
 

b. Risker och bakomliggande orsaker avseende förändrad områdestillhörighet 

 
Analysgruppen har identifierat 36 risker där orsakerna kan påverka arbetsmiljö och patient-säkerhet. 
Analysgruppen har valt att gå vidare med samtliga av dessa beskrivna risker då de flesta av dessa 
risker påverkar varandra. De framkomna riskerna redovisas i bilaga 1. Analysschema. Analysen 
redovisas utifrån, patient, process- och medarbetarperspektiv.  
 
Inom området patientperspektiv så har 10 risker identifierats. 6 st av dessa berör vårdplatser, ex. att 
patienter som är i behov vårdplats kan inte få en slutenvårdsplats, blir utlokaliserad till annan 
avdelning, hamnar på en överbeläggningsplats, får byta avdelning, att behandlingar eller 
undersökningar ställs in pga brist på vårdplatser. 3 st identifierade risker handlar om patienter som är 
inskrivna i Närsjukvårdsteam eller har behov av geriatrisk kompetens eller kompetens kring de behov 
som patienter med multisjuk bakgrund har. 1 st risk berör patientsäkerheten när det är brist på 
vårdplatser och patienter vårdas på fel vårdavdelning. 
 
De bakomliggande orsakerna till dessa risker handlar om att idag är det svårt att rekrytera 
vårdpersonal och att vårdplatsbristen kan bli än större när vårdavdelningar inte kan bemannas upp i 
motsvarande grad. En annan orsak är att det kan bli svårt att bemanna den öppna vården med 
specialister när verksamheten omfattning minskar vilket kan påverka volymen för öppenvården. 
 
Inom området processperspektiv så har 15 risker identifierats. 7 st av dessa berör också vårdplatser 
och har samma riskbeskrivning som de beskrivna patientriskerna. Utöver dessa påpekas också 
minskad flexibilitet att hantera situationer när det är stort behov av vårdplatser på SkaS eller vid 
tillfälliga vårdplatsminskningar samt att kunna erbjuda direktinläggning från akutmottagning eller 
närsjukvårdsteamet och inställda operationer, undersökningar pga brist på vårdplatser. 
3 st identifierade riskbeskrivningar handlar om påverkan på samverkan med kommun eller 
primärvården och utvecklingsarbetet av Närsjukvården. 1 st handlar om att det kan påverka den 
internmedicinska öppenvårdsverksamheten på Skas Falköping avseende tillgänglighet och bemanning. 
3 st handlar om den geriatriska vården, risker med små enheter och svårare att ta emot stora volymer 
studenter (10 st/v) på utbildningsenheten som finns på Skas Falköping. 
 
De bakomliggande orsakerna till dessa risker handlar om vårdplatsbrist och svårigheter att bemanna de 
enheter som finns på SkaS Skövde. En annan bakomliggande orsak är att idag finns ingen 
vårdavdelning med samma upplägg som den som finns på SkaS Falköping. Vårdavdelningen i 
Falköping kännetecknas av stor flexibilitet oxh har utvecklat en bred kompetens när det gäller ta emot 
geriatriska patienter eller patienter med multisjuklig problematik. 
 
Inom området medarbetarperspektiv så har 11 risker identifierats. 4 st av dessa handlar om att 
förlora medarbetare på SkaS, svårare att rekrytera personal, 2 st berör behålla eller utveckla 
kompetens, 2 st handlar om försämrade arbetsvillkor och sämre arbetsmiljö, 3 st berör medarbetarens 
tillit och förtroende för Skaraborgs sjukhus och Västra Götalandsregionen. 
 
De bakomliggande orsakerna till dessa risker är att idag har många vårdavdelningar 
bemanningsproblem och att problemen blir större när fler personer lämnar SkaS. Det är idag stor 
konkurrens mellan olika vårdgivare och risken är stor att personalen lämnar SkaS och väljer att byta 
arbetsgivare när verksamheten blir avsevärt mindre jämfört med idag. 
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Många medarbetare vill ha mycket närmare till sin arbetsplats. Vårdavdelningen är idag en av SkaS 
största utbildningsenheter och det kan bli svårt att erbjuda motsvarande antal utbildningsplatser i andra 
verksamheter på SkaS. Minskning av antalet elevplatser på utbildningsenheten påverkar också 
rekryteringen av nya medarbetare till Skaraborgs Sjukhus. 
 
7. Åtgärdsförslag som kan eliminera eller begränsa beskrivna risker  

 
Analysgruppen anser att riskerna med att förändra verksamheten vid vårdavdelningarna från 28 
vårdplatser plus 6 vpl för äldrepsykiatri till en vårdavdelning med totalt 20 vårdplatser, 14 somatiska 
och 6 platser för äldrepsykiatri har alldeles för stor allvarlighets- och sannolikhetsrisk för patient och 
medarbetare. En förklaring till att de identifierade riskerna får höga riskvärden avseende 
patientsäkerhet är att de patienter som idag vårdas på vårdavdelningen är äldre patienter med hög ålder 
och har multisjuklig bakgrund. Om tillgängligheten till vård försämras för dessa patienter ökar risken 
för att patienten får en bestående funktionsnedsättning som kan leda behov av ett högre framtida 
vårdbehov, nya slutenvårdsinläggningar men även en risk för ökad mortalitet. Utifrån den vårdplats- 
och bemanningsproblematik som idag ofta råder så ökar sannolikhetsvärdet att det sker. 
Analysgruppen anser att de identifierade riskerna har en sammantagen effekt att påverka och leda till 
en försämrad arbetsmiljö då det redan idag är flera vårdavdelningar som har bemanningsproblem och 
stängda vårdplatser.   
 
Analysgruppen anser att de kostnadssänkningar som förslaget antas ge riskeras att försvinna av andra 
effekter som ökat behov av vårdplatser på andra verksamhetsområden, att de kommer ha negativ 
påverkan på utvecklingsarbetet avseende närsjukvården/ den öppna specialistvården och det som ryms 
inom omställningen samt det finns betydande risker för arbetsmiljö och personalrekrytering.  

 
Utifrån dessa bedömningar så är analysgruppens uppfattning om att avråda att genomföra den 
föreslagna verksamhetsreduceringen vid vårdavdelningen i Falköping. De patienter som vårdas på 
FMEA Falköping är ofta mycket gamla och multisjuka samt har behov som kräver att det finns en 
vårdavdelning som har bred kompetensinriktning avseende internmedicinska sjukdomar. 
Analysgruppen anser att förändringsarbete kräver tid för att kunna ge avsedda effekter och att det är 
mycket riskfyllt att genomföra förändringar innan sommaren.  
Gruppen föreslår att istället följande alternativ övervägs inför de beslut som behöver fattas för att 
kunna minska de problem som idag finns på Skaraborgs Sjukhus. 
 
Alternativ 1. Utifrån nuvarande platssituation på Skaraborgs Sjukhus behålla nuvarande 28 vårdplatser 
plus de 3 extraplatser som vårdavdelningen SkaS Falköping idag kan tillhanda. Att vårdavdelningen 
fortsätter att ha en flexibel inriktning avseende intern medicin och ortopedisk inriktning.  
 
Alternativ 2: Ett utvecklingsuppdrag tas fram för vårdavdelningen vid SkaS Falköping. Uppdraget är 
en fortsättning på de framtidsdiskussioner som förts tidigare om verksamheten vid vårdavdelningen 
och den somatiska öppenvården på SkaS Falköping.  
Utvecklingsuppdraget skall vara framtidsinriktat och utgå från de inriktningar som lyfts i den s k 
omställningen av vården. Utvecklingsuppdraget bör ha en tidsplan och föreslå förändringar i början 
hösten 2019. Uppdraget ska utgå från följande inriktning: 
 
 2.1 Utveckla ett geriatrisk center för Skaraborgs Sjukhus med placering vid SkaS Falköping. 
Uppdraget ska belysa framtida behov av slutenvårdsplatser och flexibla vårdplatser, hur slutenvård 
kan samarbeta med den specialiserade närsjukvården, med primärvården, utveckla vård i öppenvård- 
och dagsjukvård för att kunna hindra återinläggningar. Ett geriatrisk center förutsätter att samarbetet 
mellan olika specialister utvecklas utifrån de behov som patienterna har.  
 
2.2 Utvecklingsuppdraget bör ha en tydlig framtidsvision och ha mandat att testa nya rutiner och 
angreppssätt, att pröva alternativ till dagens lösningar, framtidens samarbetsformer och arbetssätt.  
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2.3 Fortsatt utvecklingsarbete med att den ortopediska verksamheten vid SkaS Falköping är en av flera 
resurser för att kunna säkra det utökade ortopediska uppdraget för Skaraborgs sjukhus. 
Vårdavdelningen ska ett flexibelt antal vårdplatser och samarbeta nära med den dagkirurgiska 
verksamheten på SkaS Falköping. 
 
2.4 Vid en minskning av internmedicinska vårdplatser på SkaS Falköping så bör en översyn göras för 
vilka internmedicinska vårdplatser som behöver utökas på andra vårdavdelningar på Skaraborgs 
Sjukhus.  
 
2.5 De sex äldrepsykiatriska vårdplatserna behålls på plan 1 då samlokalisering av verksamheten med 
den somatiska vårdavdelningen kräver ombyggnation och ett behov av lokalyta på plan 2. För att 
kunna utveckla samarbetet mellan öppenvård och slutenvård inom äldrepsykiatri så behövs dessa 
äldrepsykiatriska verksamhet vara samlokaliserad och inte splittras på två våningsplan.  
 
2.6 Utöver detta föreslår analysgruppen att utbildningsuppdraget för vårdavdelningen vid SkaS 
utvecklas ytterligare. Utbildningsenheten skulle kunna vara ett exempel på hur den framtida 
vårdmiljön kommer se ut, hur den framtida vården möter den äldre patienten eller människan som har 
omfattande vårdbehov. Ge vårdavdelningen ett uppdrag att utveckla utbildningsenheten utifrån denna 
föreslagna inriktning. 
 
Alternativ 3: En succesiv förändring av vårdplatser från nuvarande 28 somatiska och 6 
äldrepsykiatriska till 20 somatiska med möjlighet till dragspelsplatser samt 6 äldrepsykiatriska 
vårdplatser på plan 1. Förändringen kan genomföras utifrån de utvecklingsplaner som anges i 
alternativ 2.  
 
 

8. Slutsatser och kommentarer 
 
Risk- och konsekvensanalysen har gjorts utifrån ett önskemål om att redovisa risker, identifiera 
orsaker och ge förslag på åtgärder inom en kort tidsperiod. Vilket påverkar deltagande, att involvera 
andra verksamheter som kan beröras. Analysen har väckt frågor bland deltagarna som berör syfte och 
bakgrunden till risk- och konsekvensanalysen. Analysgruppen har försökt så långt det går att göra en 
risk- och konsekvensanalys utifrån en helhetssyn på Skaraborgs sjukhus verksamhet och hur det kan 
påverka den patientgrupp som idag vårdas på SkaS Falköpings vårdavdelning. Analysgruppen har 
försöökt ta hänsyn utifrån frågeställningar om vad som skapar en robust organisation, hur vi skall 
kunna möta den verksamhet- och bemanningssituation som nu råder på SkaS samt ta med de 
frågeställningar som idag lyfts upp i det s k Omställningsarbetet. 
 
Ett bakomliggande orsaksförklaring som återkommer i risk- och konsekvensanalysen är 
vårdplatssituationen eller slutenvårdsbehov. Det finns ett måltal för SkaS om en genomsnittlig 90% 
beläggning för att kunna möta det dagliga behovet av vårdplatser, möta verksamhetsbelastningar eller 
akuta situationer. Skaraborg sjukhus har idag ca 480 vpl och en 90 %-ig beläggning innebär att ca 435 
vårdplatser beläggs genomsnittligt. Det förutsätter att det finns en marginal på 50 vpl för att klara de 
behov som SkaS kan få. Omfattande förändringar av vårdplatser kräver planering, att alternativ 
utvecklas, förändrat arbetssätt och ett gemensamt arbete mellan olika verksamhetsområden annars är 
det stor risk att patientsäkerhet och arbetsmiljö påverkas negativt.  
 
Analysgruppen kan inte dag tillstyrka en sådan omfattande förändring. Det går inte idag ta fram 
åtgärder som begränsar de risker som identifierats. Förändringar behöver tid, tydliga uppdrag och 
målinriktningar för att säkra patientsäkerhet och verksamhetseffektivisering. 
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9 Tidsåtgång 
 
 
 Arbete i analysteamet Planering och dokumentation 

Antal persontimmar 
7x2,5 h = 17,5 h plus 6x2 = 12 
h. Totalt 30 h 

18 h 

 
 
Tidsåtgången för riskanalysen är sammanlagt 48 mantimmar. Analysen genomfördes den 15 
och 17 april 2019. Analysgruppen träffades vid 2 tillfällen. Rapporten överlämnades till 
uppdragsgivare den 24 april 2019. 
 
 

10 Uppdragsgivarens kommentarer 

a. Åtgärder 

 
Risk och konsekvensanalysen visar  risker med att förändra från 28 vårdplatser (plus 6 
äldrepsykiatri) till 14 somatiska (plus 6 äldrepsykiatri). Flera av de identifierade riskerna får 
höga poäng. Med anledning av detta föreslår jag att ett uppdrag tas fram enligt alternativ 
nummer 2 av åtgärdsförslagen samt att en redovisning sker av uppdraget den 13 september. 
Jag föreslår dessutom att en gemensam översyn  med prognos av medicins vårdplatser i 
Skövde inom M1 och M 3 sker skyndsamt för att kunna möjliggöra förändring av vårdplatser 
i Falköping tidig höst. 
Uppdraget och översynen får vara grunden för den handlingsplan som risk- och 
konsekvensanalysen skall leda till.  
   

b. Återkoppling 

 
Till sjukhusdirektör och verksamhetschef. 
ROK rapporteras på Apt 25 april. 

c. Uppföljning 

 

 

 

11.  Bilagor 
 
 
Bilaga 1.  
 
Analysschema - Alla identifierade risker, bakomliggande orsaker och åtgärdsförslag. 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-06-07 
Diarienummer SKAS 2019 - 00105 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Jane Johansson 
E-post: jane.g.johansson@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Skaraborgs Sjukhus genomförandeplan för 
omställningsarbetet 2019 - 2020 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom genomförandeplanen 
för omställningsarbetet och följer arbetet genom avrapportering på 
styrelsemöten.  

Sammanfattning av ärendet 
Omställning av vården är en av flera strategier som ligger till grund för att säkerställa 
Västra Götalandsregionens uppdrag med en god och jämlik vård samt ekonomi i balans. 
För att skapa ökad genomförandekraft har det fastslagits att omställning av vården ska ha 
särskilt fokus och ligga som en bilaga till förvaltningarnas detaljbudget. I RS 2018–06175 
skriver man att omställningen av hälso- och sjukvården går nu in i en mer intensiv 
genomförandefas. De medel hälso- och sjukvårdsstyrelsen förfogar över behöver därför i större 
utsträckning användas för att underlätta omställning i vårdverksamheterna och för att bygga 
upp nya vårdtjänster och utbudspunkter med fokus på förstärkt nära vård och minskat behov av 
sjukhusvård. 

 I RS 2019–02592 riktas särskilda punkter för att nå en ekonomi i balans där omställning av 
vården ses som en väsentlig del. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att fokusera 
aktiviteter och budget för omställningen på införandet av mobila team, digitala vårdtjänster 
och eventuellt övriga åtgärder som minskar behovet av sluten vård. Regionstyrelsen 
uppdrar åt och hälso- och sjukvårdsnämnderna och sjukhusstyrelserna att utforma 
vårdöverenskommelserna så att de understödjer vårdens omställning och bidrar till 
ekonomi och verksamhet i balans. Nya uppdrag och verksamheter ska undvikas och 
utförarna skall i högre grad agera utifrån rollen som produktionsenhet och beställarna 
ansvara för invånarnas behov. Genomförandeplan för omställningsarbetet på Skaraborgs 
Sjukhus har arbetats fram av den operativa styrgruppen för omställningen och förankrats i 
sjukhusledning och verksamhetsråd. 

Bilaga 

 Skaraborgs Sjukhus genomförandeplan avseende omställning av hälso- 
och sjukvården 2019 – 2020. 

Skickas till 
 Sjukhusledning och verksamhetsråd.  
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Beslutad av: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2019-06-19 

Diarienummer: SKAS 2019 - 00105 

Giltighet: från 2019-01-01  -  2020-12-31 

1 

Planen gäller för Skaraborgs Sjukhus 

 

 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) 
Genomförandeplan avseende omställning av hälso- och sjukvården 
Genomförandeplanen är en bilaga till SkaS detaljbudget 2019. Rubrikerna nedan refererar till HSS 

handlingsplan för omställningen 2018-2019.  

Omställningsarbetet är en av flera strategier för VGR:s grundförutsättningar till att säkra vår del av 

välfärdssamhället, hälso- och sjukvård. SkaS har arbetat aktivt med att kartlägga de delar som 

medför goda förutsättningar till att nå målet med strategin att bli Sveriges bästa offentliga 

arbetsgivare. Workshops har genomförts med medarbetargrupper och verksamhetsledningar på hela 

sjukhuset. Sjukhusledningen har aktivt arbetat med resultatet som nu är beskrivna i de områden som 

syns vara de viktigaste faktorerna till framgång. De fyra områdena är, kultur, kommunikation, 

förutsättningar och organisation. Inom dessa områden pågår nu arbete i sjukhusets ledningsstruktur, 

sjukhusledning och verksamhetsråd med att ta fram de aktiviteter som ska genomföras inom dessa 

områden för att målet på sikt ska kunna uppnås. 

På SkaS har en organisationsstruktur tagits fram för FVM-arbetet. På sjukhusledningens möten är 

FVM en stående punkt. Sjukhusdirektören är ägare av införandet, kvalitetschefen är 

implementationsansvarig. En operativ styrgrupp är tillsatt där delar av sjukhusledningen ingår 

tillsammans med fyra verksamhetschefer. Dessutom är en projektledare för Millenium-införandet 

tillsatt och rekrytering till lokal projektgrupp pågår. Den 15 maj kommer en uppstartsdag att hållas på 

SkaS då den operativa styrgruppen och projektgruppen möts för att lägga upp framtida arbete. Vi 

känner oss väl rustade för implementeringen och det finns ett stort intresse och drivkraft i 

verksamheterna som ser fram emot kärnsystemet Millenium.  Dock oroas vi av att nuvarande svensk 

lagstiftning bl.a. Patientdatalagen PDL är ett hinder för att utnyttja Milleniums alla värdefulla 

funktionaliteter som kan skapa säkerhet och värde för patienten. 

Styrelsen för SkaS uppdrog 2018-06-14 att utreda förutsättningar för en optimal vårdstruktur ur ett 

omställningsperspektiv. I detta uppdrag har samtliga omställningsområden beaktats. 

Ledningsstruktur för omställningsarbetet på SkaS är framtagen. Följer regional modell, styrgrupp är 

sjukhusledning och arbetet leds av operativ styrgrupp, där uppdrag och tidsplan fastställs, och 

ansvariga personer utses. Den operativa styrgruppen leds av biträdande sjukhusdirektör, övriga 

medlemmar består av kvalitetschef, utvecklingschef, verksamhetschefer som ingår i 

vårdsamverkansstruktur och FoU samt personer som ingår i regionala omställningsgrupper, 

koncentration och digitalisering. Ansvariga personer för de olika utvecklingsområden som beslutas i 

styrgrupp följer linjeansvaret och följs upp i den operativa styrgruppen. 

Dessa strategier är framtagna för att klara vårt uppdrag gentemot invånarna i VGR när det gäller att 

säkerställa en god och säker vård samt att ha en ekonomi i balans för uppdraget. Det pågår ett 

målbildsarbete på SkaS med utgångspunkt i ovanstående strategier. Den specialiserade vården 

behöver optimeras framförallt inom slutenvård och operation. Utveckling av operationsmetoder 

medför att dagkirurgi utvecklas i snabb takt. Exempel på förändringar är utvecklingsarbete inom 

ERAS som har visat mycket goda resultat för såväl kvalitetsaspekter som resursnyttjande. Annan 

förändring syns för vårdplatsresursen som är avhängig flera samverkande processer där syns nya 

förutsättningar i samband med ny lagstiftning kring trygg och säker utskrivning. Det fortsatta arbetet 

med mobila insatser är en väsentlig del som behöver stärkas och utvecklas i samverkan med 

primärvården. Målbildsarbetet har stort fokus på att säkerställa uppdraget med ekonomi i balans 

vilket kommer att medföra behov av genomgripande förändringar avseenden struktur av organisation 
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och förändrat arbetssätt med bl. a utveckling av digitala vårdtjänster. Dessa förändringar ska 

korrelera med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling så att kvalitetsbrister undviks för bästa resultat 

gentemot patient och resursnyttjande. Målbildsarbetet kommer att färdigställas under våren och ha 

en tidplan under innevarande mandatperiod. Målsättningen är att arbetet ska generera resultat som 

motsvarar de föreslagna beslut till regionstyrelsens möte 24 april, dnr RS 2019–02592. 

Nedan redovisas de aktiviteter som är planerade, pågående inom de fyra omställningsområdena på 

SkaS, med koppling till målområden i detaljbudget. För varje aktivitet finns uppdrag, handlingsplan, 

tidplan och ansvariga personer utsedda. 

1.1. Utveckla den nära vården 
2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras 

2.2.2.2 Förstärka primärvården och den nära vården 

 

• Fortsatt utveckla och stärka förutsättningar för en trygg och säker utskrivning från 
slutenvården: pågående utbildningsinsatser, framtagande rutiner, checklistor. Delta 
i implementeringsgrupp Skaraborg. Delat processtöd med kommunalförbund och 
VGR    Pågående 

• Projekt för korrekt läkemedelshantering – apotekare på akutmottagning  
mars-nov 

• Fortsatt utveckling av mobila insatser närsjukvårdsteam, palliativt team och 
bedömningsbilar   Pågående 

• Kontinuerliga dialogmöten med vårdgrannar, veckovisa. Pågående  
• Förbättra omhändertagandet av patienter med komplexa behov. Analys och 

kartläggning pågår.    Pågående 
• Fortsatt arbete med att utveckla personcentrerad vård. Alla medarbetare på SkaS 

ska tillämpa ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt i sitt dagliga arbete år 
2020    Pågående 

• Stödja och samverka vid införande av Närakut på sjukhuset i Lidköping. Start-april 
• Utbildningsplan framtagen gemensamt med primärvård, kontinuerliga utbildningar 

för allmänspecialister planerad för2019  Plan för 2019 

1.2. Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 
2.2.3.4 Den specialiserade vården ska koncentreras 

 

• Säkerställa specialistsjukvårdens uppdrag utifrån en långsiktig och hållbar strategi. 
Samordna mindre mottagningsverksamhet till robustare mottagningar, inom Hud, ÖNH 
och BUP  Pågående 2019-2022 

• Översyn av sjukhusstruktur, anpassning till regionala beslut angående 
traumamottagnade sjukhus.  Pågående 2019  

• Tilläggsuppdrag inom viss kirurgi ex ablationer och obesitas 

• Risk och konsekvensanalys genomförd på SkaS rörande tidigare beslut avseende 
ögonsjukvården 

• Inventering på förvaltningen genomförd i syfte att identifiera ytterligare områden att 
koncentrera 

1.3. Utveckla digitala vårdformer och tjänster 
2.2.2.4 Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

• Visiba Care införs med start och pilot på fem verksamheter, BUP, Barndiabetes, 
hemdialys, hud och Kranskärlsmottagning.   Införs under 2019 
  

• Aktuella e-tjänster för 1177 införs under 2019 för berörda verksamhetsområden. 
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• Hemmonitorering under införande på nyinsjuknade patienter med IBD 
    Pågående 

• Distansmonitorering för patienter med pacemaker och ICD Pågående   
• Pilot för egenmonitorering förbereds.   Införs Q4 2019 
• Pilot Webbtidbok förbereds.   Start Q3-Q4 
• SoB KBT via webb BUP (IKBT)  Pågående 

 

1.4. Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
2.2.2 Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras 

2.2.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 

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

genomsnittet i nationella jämförelser 

 
• Revidering av SkaS ledningssystem i delar avseende kvalitet och patientsäkerhet. 

   Klart under 2019  
• Intensifiering av SkaS processarbete för att knyta an till det nationella systemet för 

kunskapsstyrning.   Långsiktigt arbete kommande 2-3 år.  

• Patientdelaktighet i SkaS processarbeten.  Pågående och fortsättningsvis.  

• Utveckla stödet för utdata för att kunna övervaka och utveckla patientprocesserna på 
bästa sätt.    Klart inom två år.  

• Sviktprocessen ska genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med BI-teamet på 
VGR-IT för användning av informationsplattformen Gral och utdata/beslutstöd 

• Introduktionsutbildning för sjukhusledning och verksamhetschefer i förbättringskunskap 
enligt regional utbildningsplan för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Klart 21 maj.  
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-06-12 
Diarienummer SKAS 2019 - 00332 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Charlotte Ejerblom 
E-post: charlotte.ejerblom@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Handlingsplan förbättrad tillgänglighet till besök 
och behandling 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar om föreslagen inriktning för 
fortsatt arbete med åtgärder för en förbättrad tillgänglighet till besök och 
behandling enligt nedan. 

Sammanfattning och beskrivning av ärendet 

Åtgärder för en förbättrad tillgänglighet till besök och behandling  
I detaljbudget 2019 anges att målsättningen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är att uppnå 
100 procent måluppfyllelse för vårdgaranti till besök och behandling. Vid avstämning 
av måluppfyllelse efter april ses att målet inte kommer uppnås under 2019. Alla 
verksamheter som inte når uppsatta mål har tagit fram handlingsplan och aktiviteter för 
att förbättra tillgängligheten under 2019.  
Nedanstående aktiviteter fastställdes i detaljbudgeten att vara prioriterade under 
2019 för att förbättra tillgängligheten.  

 Översyn av vårdplatsstruktur pågår för akut och planerad slutenvård för att 
optimera antal vårdplatser utifrån behov.  

 Översyn av operationsverksamhet för att optimera resursutnyttjande baserat på 
schema, salsutnyttjande och ledtider mellan operationer. 

 Överföra operationer från centraloperation till enheternas mottagningar för att 
frigöra operationsutrymme på centraloperation. Målsättningen är att öka totalt antal 
operationer på SkaS. 

 Fortsatt utveckling av produktions- och kapacitetsplanering enligt SkaS 
7-stegsmodell. Målet är att fler verksamheter ska koppla läkarschema till 
produktionsplanens aktiviteter samt införa vecko- eller månadsvisa strukturerade 
beslutsmöten för att tydligare styra produktionsplaneringen framåt. 

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

 Fortsätta köpa vård via externa vårdgivare med stöd av den regionala operativa  
styrgruppen för tillgänglighet och produktion. Målsättningen är att tillgängligheten 
till första besök och behandling förbättras så att behov av köpt vård minskar. 

 Erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor, bland annat inom operation och 
anestesi där verksamheten identifierat stora behov närmaste åren. En fungerande 
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operationsverksamhet är en förutsättning för att operativa specialiteter ska klara 
vårdgaranti till behandling. 

Handlingsplan/aktiviteter per verksamhetsområde för ökad tillgänglighet 
2019 
Nedanstående sammanställning visar prognos och aktiviteter för de specialiteter 
som har en avvikelse mot uppsatta mål för första besök, operation/behandling 
eller efterföljande besök.  
K2 Urologi 

Remissinflödet är högt inom urologi (14 procent, accepterade 
remisser). Prognos för måluppfyllelse 2019 (första besök) 
uppgår till 60 procent. Målsättningen är att minska kön från 600 
till 400 patienter under 2019. För att uppnå 100 procent 
tillgänglighet kan kön inte vara större än 250 patienter. För att nå 
detta krävs 2,5-3 bemanningsläkare under hösten. Under våren 
använder verksamheten 1,5 tjänst bemanningsläkare vilket 
motsvarar cirka 70 patientbesök per vecka. 
För att förbättra tillgängligheten pågår inom verksamheten 
nedanstående aktiviteter:  

 Kompetens och uppgiftsväxling av cystoskopier från 
läkare till sjuksköterska. Förändringen frigör tid för cirka 
tre extra läkarmottagningar per vecka.  

 Flyttat operationer (TUMT) från centraloperation till 
mottagning för att frigöra tid för större operationer på 
centraloperation.  

 Skickar remisser till externa vårdgivare framförallt via 
VGR-avtal men även via andra landstings avtal.  

 Önskemål finns om ett större regionalt samarbete för att 
utnyttja den kompetens som finns inom VGR.   

 

K3 Kvinnosjukvård 

Remissinflöde inom kvinnosjukvård ökade kraftigt i samband 
med införande av SVF (standardiserade vårdförlopp) men har nu 
stannat av och uppgår till 7 procent (accepterade remisser). 
Prognos uppgår till 80 procent för besök och 90 procent för 
behandling.  
För att förbättra tillgängligheten pågår inom verksamheten 
nedanstående aktiviteter:  

 Bemanningsläkare för att täcka vakanser. 
 Kvinnokliniken har infört ny rutin för effektivare 

remisshantering och bedömning.  
 Hysterskopier och vissa inkontinensoperationer utförs på 

mottagning i stället för centraloperation för att frigöra tid 
för andra operationer.  

 Ett endometriosteam har startat under våren, i teamet 
ingår barnmorskor som kommer att hantera en del av 
besöken vilket frigör tid för andra läkarbesök.  

 Omvänd tidbokning har testats inom uroterapi. Försöket 
har gett bra resultat hittills och utökning med fler 
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patientgrupper kommer ske när vakanser i läkarschemat 
kan fyllas.  

 Skickar remisser till externa vårdgivare framförallt via 
VGR-avtal men även via andra landstings avtal. 

 
Barn- och ungdomsmedicin 

Prognos för barnsjukvården uppgår till 80 procent.  
Verksamheten har ett flertal aktiviteter för att förbättra 
tillgängligheten inom barnsjukvården. 

 Revidering av processen kring öppenvård och planerad 
mottagning, ett antal förbättringsområde är 
framtagna/prioriterade.  

 Gemensam remisshantering två gånger i veckan. 
 Gruppbesök obesitas. 
 Finns behov av köpt vård externt men inga alternativ har 

funnits. 
 Projekt för att minska andel uteblivna besök med stöd av 

tjänstedesigner med start i höst. I dagsläget ringer 
verksamheten upp alla som uteblir. Vissa besök kan då 
omvandlas till telefonbesök (TB) och verksamheten 
frågar då också efter orsaken till uteblivande. 

 Pågår ett arbete med att skapa en strukturerad tidbok i 
Elvis med tydliga instruktioner om regelverk vid om- och 
avbokningar för att underlätta och säkerställa rutiner för 
personal och patient.  

 
K4 Ortopedi 

Remissinflödet är högt inom ortopedi (19 procent, accepterade 
remisser) och prognosen för första besök och operation uppgår 
till 70 procent. Att prognosen inte är sämre beror framförallt på 
att stora volymer skickas till externa vårdgivare.  
Verksamheten har behov av att anställa ytterligare ST-läkare för 
att kunna förbättra tillgängligheten och för att kunna minska 
antal skickade remisser/operationer. 
Inom verksamheten pågår ett flertal aktiviteter för att förbättra 
tillgängligheten:  

 Skickar remisser till externa vårdgivare framförallt via 
VGR-avtal men även via andra landstings avtal. 

 Rekrytera ST-läkare. 
 Utredning kring nya arbetssätt för 

remisshantering/remissbedömning. Eventuellt 
uppgiftsväxling från läkare till sjuksköterska. 

 Planerar för intern kökortningsinsats. 
 Flyttat operationer (händer) från centraloperation till 

mottagning för att frigöra tid för andra ortopediska 
operationer.  

 Förhandlar om att hyra operationssal på Art Clinic i 
Jönköping under hösten. 

 Planerar för att öppna en femte operationssal i Falköping.  
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K5 Öron-, näsa- och halssjukvård 

Remissinflödet uppgår till 12 procent (accepterade remisser). 
Prognosen är avhängigt beslut på anställningsprövning avseende 
tim- och visstidsanställda ÖNH-läkarpensionärer. Om 
anställningsprövning godkänns bedömer verksamheten att 
tillgängligheten för förstabesök kommer att fortsätta vara god 
(inom vårdgarantin), om den inte godkänns kommer detta att 
leda till att tillgängligheten sjunker. 
Verksamheten arbetar med ett antal aktiviteter för att öka 
tillgängligheten: 

 Remissbedömning med fokus på specialistsjukvårdens 
uppdrag.  

 Översyn av rutiner för återbesök.  
 Poliklinisering av tonsillektomier är genomförd och 

verksamheten planerar för att utföra viss kirurgi på 
mottagningen istället för på centraloperation.  

 Skickar remisser till externa vårdgivare framförallt via 
VGR-avtal men även via andra landstings avtal. 

 
Ögonsjukvård 

Remissinflödet inom ögonsjukvård har ökat med två procent 
men antal accepterade remisser är oförändrat jämfört med 
tidigare år.  På grund av brist på specialistläkare samt begränsad 
tillgång på bemanningsläkare finns det en betydande risk för att 
tillgängligheten kommer att sjunka för förstabesök. Hur mycket 
är svårt att säga, men fokus måste i nuläget vara att hantera det 
medicinskt mest prioriterade samt att tillse en acceptabel 
arbetsbörda för befintliga medarbetare och därmed förhindra 
ytterligare personaltapp. 
För att öka tillgängligheten arbetar ögonkliniken med 
nedanstående aktiviteter: 

 Spår med kataraktremisser direkt till operation för 
kombinerat bedömningsbesök och eventuell kirurgi i 
samma seans. 

 Kontinuerligt arbete med att utveckla resurseffektiva 
patientprocesser för de stora patientpopulationerna. 

 Skickar remisser till externa vårdgivare via VGR-avtal. 
Nya avtal från 2020 kommer möta behov bättre än 
nuvarande.  

 Samarbete med NU-sjukvården under sommaren/hösten 
via regionalt internstafettavtal. 

 
Logopedi 

Logopedi har tidigare haft en god tillgänglighet med undantag av 
läs- och skrivutredningar. Under våren har logopedin haft vakans 
motsvarande en tjänst samtidigt som behov av logopedresurs 
inom specialistsjukvården ökar. Detta ställer krav på medicinska 
prioriteringar mellan behoven, vilket föranleder en försämrad 
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tillgänglighet för vissa, medicinskt lägre prioriterade, patient-
grupper. Just nu är väntetiden på tal-/språkutredningar för 
förskolebarn på drygt 6 månader.  
För att öka tillgängligheten arbetar ögonkliniken med 
nedanstående aktiviteter: 

 Prioritering och resurseffektiv remisshantering. 
 Utveckling av digitala verktyg för att kunna ge vård i 

olika former. 
 

K6 Operation 

Planering av operationsverksamheten är en viktig del i arbetet 
med att öka tillgängligheten. Operationsverksamhetens 
resursplanering anpassas löpande under året utifrån de behov de 
opererande verksamheterna har. Då operationsutrymme inte 
täcker hela behovet krävs medicinska prioriteringar med bland 
annat med hjälp av operationsrådet. För att frigöra 
operationssjuksköterskeresurs har uppgiftsväxling av 
remisshantering och patientkallelser genomförts från 
sjuksköterska till medicinsk sekreterare.  
Under året har anpassningar bland annat gjorts för att kunna:  

 Operera ledplastiker i Falköping. 
 Genomföra kökortningsinsatser på kvällstid för 

cancerkirurgi samt övrig kirurgi och urologi. 
 Bistått med operationssjuksköterska som stödjer och 

utbildar mottagningspersonal vid flytt av operationer från 
centraloperation till mottagning.  

 Deltagit i ERAS tillsammans med kirurgen för att korta 
vårdköer och förbättra vårdresultat.     

 
M1 Medicinska specialiteter 

Flertalet specialiteter inom verksamhetsområde M1 använder 
bemanningsläkare för att täcka läkarvakanser. Inom 
verksamhetsområdet är det efterföljande besök som avviker mot 
uppsatta mål. Behovet av bemanningsläkare är därför fortsatt 
mycket stort för att kunna säkerställa patientsäkerhet, arbetsmiljö 
och tillgänglighet till god vård för patienten. Med nuvarande 
läkarbemanning inklusive bemanningsläkare visar prognos för 
efterföljande besök: hematologi (88 procent), neurologi (40 
procent), reumatologi (60 procent), lungmedicin (46 procent), 
allmän internmedicin (26 procent), endokrinologi (37 procent).   
För att förbättra tillgängligheten till efterföljande besök pågår ett 
flertal aktiviteter: 

 Uppgiftsväxling 
läkare/sjuksköterska/undersköterska/sekreterare. 

 Planerar införande av Telefonbesök till läkare på flera 
enheter.  

 Webb-tidbokning (boka och avboka). 
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  Processarbeten (samordningsvinster) inom cancer-
rehabiliteringsprocessen, diabetes-processen, KOL- 
processen och hjärtsviktsprocessen. 

 Rekrytering av läkare och sjuksköterska. 
 Bemanningsläkare  
 VGR-interna stafetter. 
 Utlandsrekrytering  

M2 Medicinska specialiteter 

Prognos för måluppfyllelse (första besök och efterföljande 
besök) uppgår till cirka 80 - 90 procent för verksamhetsområdets 
specialiteter. Störst problematik ses inom mag-tarm-
verksamheten för patienter som väntar på en kolo- eller 
gastroskopi.   
För att förbättra tillgängligheten pågår ett flertal aktiviteter:   

 Skickar remisser till extern vårdgivare för kolo- och 
gastroskopier, vilket gör att måluppfyllelsen inte 
försämras. 

 Intern kökortningsinsats. 
 Förändrad remisshantering. 
  Planerar för genomgång av planeringslistor till hösten 

för att säkerställa att aktuella patienter står i kö.  
 Deltagit i att förbättra tillgängligheten inom ortopedi på 

den gemensamma mottagningen Lidköping 
 Ingår i projekt Webbtidbok. 
 Resurs från sömnenheten M2 stöttar lungmottagningen i 

Skövde med ”Ventilator i hemmet”. 
 

M3 Medicinska specialiteter 

Inom verksamhetsområdet är det efterföljande besök som 
avviker mot uppsatta mål. Med nuvarande bemanning visar 
prognos för efterföljande besök: infektion (75 procent), hud (100 
procent), kardiologen (75 procent) och njurmedicin (40 procent).  
För att upprätthålla en god tillgänglighet arbetar verksamheten 
bland annat med: 

 Omvänd tidbokning. 
 Införa digitala vårdkontakter, till exempel 

hemmonitonering (kardiologi) och teledermatoskopi (hud). 
 Överflyttning av patienter till rätt vårdnivå (njurmedicin). 

 
M5 Vuxenpsykiatri 

Inom vuxenpsykiatri är det framförallt kö till neuropsykiatrisk 
utredning och behandling som avviker från uppsatta mål. Prognos 
visar att cirka 20 procent av patienterna får start av utredning och 
behandling inom vårdgarantins gränser.  
För att förbättra tillgängligheten pågår ett flertal aktiviteter:  

 Skrivit tjänsteutlåtande för att äska regionala medel för 
kökortning via köp av NP-utredningar hos extern vårdgivare.  

 Uppföljning av måltal regelbundet. 
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 Rutiner och förtydligande av behandlingskriterier för till 
exempel terapi. 

 Använder psykologkandidater som under handledning 
gör en första screening vid NP-utredning. 

 Arbetar aktivt med öppna tidböcker vilket gjort att besök 
(både första och efterföljande) har ökat.  

 Översyn har skett av remissfördelningsgrupp för att effektivisera 
remissbedömning. 

M6 Barn- och ungdomspsykiatri 

Inom barn- och ungdomspsykiatri är vårdgarantigränsen 30 
dagar. Prognos första besök (60 procent), neuropsykiatriska 
utredningar (10 procent) och neuropsykiatriska behandlingar (25 
procent).  
Inom verksamheten pågår ett antal aktiviteter för att förbättra 
tillgängligheten: 

 Införande av BCFPI intervju efter sommaren förväntas ge 
positiv effekt på första besök. 

 Arbete med öppna tidböcker, fler gruppbehandlingar, 
omvänd bokning och I-KBT förväntas ge positiva 
effekter på väntetiden för efterföljande besök. 

 Förbättringsarbete pågår för att förenkla den interna 
remissbedömningsprocessen inför NP-utredning. 

 Valfrihetssamordnare hanterar alla externa utredningarna och 
behandlingarna för att underlätta kommunikation med föräldrar 
och externa vårdgivare inför fortsatt handläggning.  

 Samverkan påbörjad med primärvården för att diskutera 
hur de ska kunna avlasta BUP. 

 

Handlingsplan/aktiviteter Produktions- och kapacitetsplanering 
SkaS arbetar med produktions- och kapacitetsplanering enligt en 7-stegsmodell, 
nedan. En detaljerad produktions- och kapacitetsplanering är en förutsättning för 
ett optimalt resursutnyttjande och ett stöd i arbetet med att förbättra 
tillgängligheten för patienter.  

7-stegsmodellen  

1.  Produktionsbehov 
2.   Verksamhetens kapacitet 
3.   Aktivitetsplan för verksamheten  
4.   Beslut och mötesstruktur (P&K process) 
5.   Kompetensmatris 
6.   Schemaläggning 
7.   Visualisering 
En produktionsplan innehåller hur mycket, i volymer, en klinik behöver producera 
per tidsenhet (till exempel år, månad, vecka, dag) för att möta patientens behov.  
Kapacitetsplaneringen innebär att matcha sina befintliga resurser mot det verkliga 
behovet av vård och andra aktiviteter som ingår i klinikens uppdrag. 
Förutsättningen för arbetet med kapacitetsplanering är att det finns en 
produktionsplan där det framgår hur mycket som behöver produceras. 
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Beredning 

☒ MBL §19 Datum: 2019-05-22 
 Ansvar:  

☒ Sjukhusledning Datum: 2019-05-21 
 Ansvar:  

☒ Verksamhetsråd Datum: 2019-05-28 
 Ansvar:  

☒ SkaS presidium Datum: 2019-05-20 
 Ansvar:  

Kommunikation 
Ärendet kommuniceras genom  
☐ Fokus SkaS – intranät 
☐ VGR – övriga VGR 
☒ I linjen 
☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 
☐ APT-info 
☐ Media 
☐ Expediering av beslut 
☐ Annat, ange: 
 
SKARABORGS SJUKHUS 
 
 
Jörgen Thorn   Martin Takac 
sjukhusdirektör  biträdande sjukhusdirektör 

Bilaga 
 Matris som visar hur långt respektive verksamhet kommit i 

utvecklingsarbetet med produktions- och kapacitetsplanering.  

Skickas till 
 Sjukhusledning och verksamhetsråd 
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541 85 Skövde 

Besöksadress: 

Lövängsvägen 
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Telefon: 

0500-43 10 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se/skas 

E-post: 

diariet.skas@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-06-10 
Diarienummer SKAS 2019-00154 
 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Jane Johansson 
Telefon: 070-082 53 53 
E-post: jane.g.johansson@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Förändrad verksamhet Skaraborgs Sjukhus 
(SkaS) Mariestad 
Förslag till beslut 

1. Samordna öppenvårdsmottagning inom Hud, verksamheten koncentreras 
till SkaS Skövde. 

2. Kostnaden för hudverksamheten SkaS reduceras med 500 tkr. 
3. Samråd kring föreslagen förändring initieras med östra hälso- och 

sjukvårdsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
De planerade verksamhetsförändringarna i Mariestad syftar till att säkerställa och 
utveckla specialistsjukvården på SkaS. Specialistsjukvården behöver ha robusta 
mottagningar och vårdavdelningar där tillräcklig tvärprofessionell kompetens 
samverkar och utvecklar vårdprocesserna. Förändringarna syftar även till att 
effektivisera vården, samt skapa förutsättningar för en ekonomi i balans. Förslaget 
innebär att en förestående pensionsavgång inte behöver återbesättas då 
patientunderlaget inryms på hudmottagning med tillhörande bad och ljusenhet i 
Skövde. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Samordning av hudverksamheten på SkaS 
Hudmottagningen i Mariestad har ca 1500 besök per år. Den huvudsakliga 
behandlingsinsatsen som bedrivs på mottagningen är bad och ljusbehandling. 
Mottagningen stänger ett antal månader om året i samband med sommar och jul, 
då bokas patienterna in på mottagningen och behandlingsenheten i Skövde. 
Mariestadsmottagningens patienter kan fortsättningsvis på helårsbasis 
omhändertas i Skövde vilket möjliggör en fortsatt effektiv planering och 
kompetensförsörjning av verksamheten. Biologiska läkemedel används i allt 
större utsträckning inom huds verksamhetsområde. Det är framförallt för gruppen 
psoriasispatienter som denna läkemedelsbehandling är aktuell. Denna mycket 
effektiva läkemedelsbehandling minskar antalet bad och ljuspatienter totalt sett. 
Under årets första månader var det 5-10 unika patienter som fick behandling på 
bad och ljusenheten i Mariestad. Verksamhetsområdet ser att samordning av 
denna allt minskande patientgrupp är ett viktigt steg då underlaget fortsatt 
kommer att minska. I och med pensionsavgång inom de närmaste månaderna ses 
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det som lämpligt att samordna insatserna och reducera kostnaderna motsvarande 
ca 500 tkr per år. Dialog har förts med representant för psoriasisförbundet som har 
förståelse för samordning relaterat till litet antal patienter.   
Hudverksamheten har sedan 2012 arbetat med att utveckla digitalisering genom 
teledermatologi och teledermatoskopi. Teledermatoskopi implementerades under 
2017/2018 i hela regionen vilket innebär att primärvård skickar remiss och bild 
utifrån sin frågeställning. Flera av insända remisser blir istället för ett fysiskt 
besök på hudmottagningen en så kallad distanskonsultation. Genom 
teledermatologi och teledermatoskopi möjliggörs distanskonsultation istället för 
fysiskt besök och resurserna på mottagningen kan koncentreras till patienter med 
svårare hudsjukdomar och behandlingar samt andelen av besök där en åtgärd 
(operation) kan kopplas till besöket ökar. Detta innebär att enheten blir mer 
effektiv och patienter kan tas om hand på rätt vårdnivå.  
I nedanstående tabell redovisas patientbesök, första och efterföljande under 2017 
och 2018, samt var patienterna är folkbokförda. Patienterna tillhör 
specialistvården och ska omhändertas där. Därmed ingen påverkan eller 
förändring för primärvårdens uppdrag i området. Revidering av ansvarsfördelning 
sker dock kontinuerligt och primärvården har numer fått behandlingsansvar för 
aktiniska keratoser (mycket tidigt förstadier av skivepitelcancer) vilket är en 
vanligt förekommande hudförändring i den vuxna delen av befolkningen. 

Hud 
Mariestad 

2017 2018 

  Första Efter Första Efter 

Gullspång 61 66 61 22 

Mariestad 331 571 326 666 

Töreboda 124 169 117 172 

Övriga 127 56 178 89 

Totalt 643 862 682 949 

Utveckling av Nära Vård – samarbete med primärvård 

I samband med att arbetet kring en mer optimal vårdstruktur tagit form har som en 
del kring förändringarna först diskussioner med Närhälsans områdeschef. Den 
förstärkning som Närhälsan ser som mest optimal är snabb konsultationsmöjlighet 
till sjukhusets specialister. Det kan ske på olika sätt och möjligheterna genom 
specialist direkt är en viktig del som kan utvecklas och förstärkas. De digitala 
möjligheterna som ses framöver med teknik som kan utvecklas genom exempelvis 
bildöverföring till andra områden än huds teledermatoskopi, ses stora möjligheter 
för primärvårdens allmänspecialister att slippa remittera patienter för ett extra 
läkarbesök på sjukhuset.  Närhälsans ledning ser inte att förutsättningarna till 
första linjens sjukvård påverkas negativt av ovanstående föreslagna förändringar. 

Kostnader 
Medför beslutet förändrade kostnader? 
☐ Nej 
☒ Ja  

Risk- och konsekvensanalys 
☒ Ja  
☐ Nej 
Ärendet är tidigare behandlat på styrelsens möte 2019-04-26. 
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Beslutsfattare 
☒ Styrelsebeslut   
☐ Delegeringsbeslut Beslutsfattare: 
☐ Verkställighetsbeslut Beslutsfattare: 

Beredning 
☒ MBL Datum: 2019-03-12 
 Ansvar:  

☒ Sjukhusledning Datum: 2019-02-26 
 Ansvar:  

☒ Verksamhetsråd Datum: 2019-02-19 
 Ansvar:  

☒ SkaS presidium Datum: 2019-04-10 
 Ansvar: Jörgen Thorn 

Kommunikation 
Ärendet kommuniceras genom  
☒ Fokus SkaS – intranät 
☐ VGR – övriga VGR 
☒ I linjen 
☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 
☐ APT-info 
☒ Media 
☐ Expediering av beslut 
☐ Annat, ange: 
Kommunikationsplan 
☒ Ja  
☐ Nej 
 
SKARABORGS SJUKHUS 
 
Jörgen Thorn   Jane Johansson 
Sjukhusdirektör  Biträdande sjukhusdirektör 

Skickas till 
 Jörgen Thorn, sjukhusdirektör 
 Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör 
 Martin Takac, biträdande sjukhusdirektör 
 Stellan Ahlström, verksamhetschef M3 – för genomförande 
 Rebecca Oscarsson, verksamhetschef K5 – för genomförande 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-05-21 
Diarienummer SKAS 2019-00197 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Remissyttrande Samordning och ledning av den 
prehospitala verksamheten 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom förslaget att gå vidare 
med inriktningen att samordna och samla beställning och finansiering av 
den prehospitala verksamheten. 

2. Styrelsen understryker att ambulansverksamheten även fortsättningsvis 
bör vara organiserad under sjukhusförvaltningarna och i första hand ska 
ses som en akutresurs. 

3. Förslaget till remissyttrande godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter beslut av regiondirektören startades under våren 2017 en 
koncernövergripande samordningsgrupp för den prehospitala verksamheten i 
Västra Götalandsregionen (VGR). Samordningsgruppens uppgift är att på en 
övergripande strategisk nivå samordna, styra och leda det regiongemensamma 
arbetet inom den prehospitala verksamheten samt vara stöd/referensgrupp till 
koncernledning hälso- och sjukvård. Gruppen består av representanter från de 
förvaltningsledningar som bedriver prehospital verksamhet. SkaS representeras av 
biträdande sjukhusdirektör Martin Takac. 
 
På uppdrag av regionstyrelsen har samordningsgruppens förmåga att leda och 
utveckla den prehospitala verksamheten analyserats. 
 
I nuläget är flera nämnder och styrelser inblandade i beställning, finansiering och 
verksamhet rörande alarmeringskedjans olika delar. Enligt analysen leder detta till 
ett komplext system som ger en otydlighet i ansvarsfördelningen och som är svårt 
att överblicka. En mer samordnad beställning och tydligare finansieringsmodell 
skulle förenkla styrning och ledning samt administration för samtliga ingående 
nämnder och styrelser. 
 
I det beslutsunderlag som nu skickats på remiss föreslås därför regionstyrelsen 
besluta att gå vidare med inriktningen att samordna och samla beställning och 
finansiering av den prehospitala verksamheten från och med 2020. Förvaltningen 
instämmer i den analys som gjorts och föreslår att styrelse ställer sig bakom detta 
förslag. 
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I beslutsunderlaget sägs också att ”det kan längre fram komma att visa sig att det 
bästa, för att möta framtidens utmaningar, är att samla ambulanssjukvården i en 
gemensam organisation”. Det är förvaltningens uppfattning att 
ambulanssjukvården främst ska ses som en del av sjukhusets akutsjukvård och av 
den anledningen bör organiseras inom sjukhusförvaltningen. 
 
Regionstyrelsens ägarutskott har som ett led i beredningen av detta ärende 
beslutat att skicka ärendet på remiss till berörda nämnder och styrelser. 

Beredning 
Ärendet har handlagts inom kvalitets- och utvecklingsenheten. Chefen 
verksamhetsområde M4 har skrivit förslaget till remissyttrande som ska lämnas på 
särskild blankett (se bilaga). 
 
Sjukhusledning 2019-05-29 
Presidiet 2019-06-03 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Susanne Gustavsson 
Kvalitetschef

Bilaga 
 Förslag till remissyttrande 
 Analys – Samordningsfunktionen för den prehospitala verksamheten i 

Västra Götalandsregionen 
 Remissversion av tjänsteutlåtande till ägarutskottet 

Besluten skickas till 
 Remissyttrande skickas till koncernkontoret.prehospital@vgregion.se 
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Remissyttrande 

Datum 2019-06-19  

Diarienummer SKAS 2019-00197 

Ert diarienummer RS 2018-03555 

 

Mottagare av remissyttrande: 

Koncernkontoret, team prehospital 

samordning, 

koncernkontoret.prehospital@vgregion.se 

Remissyttrande Samordning och ledning av den 
prehospitala verksamheten 
 

Nämnd/styrelse: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) 

 
1 Har samordningsfunktionen inklusive den koncernövergripande gruppen 

”Samordningsgrupp prehospital verksamhet” tillräcklig förmåga att leda, 

utveckla och samordna den prehospitala verksamheten som ansvarsmässigt 

ligger på respektive sjukhus/sjukhusstyrelse?  

 
Nej. Stora problem finns vad gäller möjligheten att organisera, planera och driva 
verksamheten kostnadseffektivt. Delregionala hänsyn tenderar att begränsa 
möjligheter till verksamhetsutveckling och optimering och detta går inte att hantera 
via en samordningsgrupp med begränsat mandat gentemot enskilda förvaltningar. 
Exempel på områden där man bör skapa en regional styrning är fordon, utrustning, 
kompetenskrav samt inte minst positionering av ambulanser. 

2 Hur ser ni på att gå vidare med inriktningen att samordna och samla 

beställning och finansiering av den prehospitala verksamheten från och 

med 2020? 

 
SkaS ser positivt på denna inriktning – se kommentaren på första frågan. 

3 Hur ser ni på att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med 

förslag till utformning av regiongemensam beställning av den 

prehospitala verksamheten inklusive tekniska budgetjusteringar till 

följd av förändringen? 

 
Med anledning av de problem vi ser under punkten 1 så välkomnar vi ett 
sådant förslag, och vi förutsätter att representanter från SkaS inbjuds att 
medverka i dialogen kring dessa förslag.              
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4 Hur ser ni på att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag 

till hur den samlade prehospitala verksamheten kan utvecklas och samordnas 

ytterligare så att sambandet med första linjens specialistsjukvård stärks? 

 
Viktigt arbete, men även viktigt att stärka och utveckla 
sambandet/samarbetet med sjukhusens akutverksamhet. Ambulansen bör i 
första hand ses som en akutresurs, men utveckling kring gränssnittet 
gentemot t.ex. primärvård är nödvändig med tanke på omställningen från 
sjukhusvård mot nära vård/primärvård/kommunal hälso- och sjukvård. 
Ambulansverksamheten är väl lämpad att vara en viktig aktör i detta 
gränssnitt, men resurser måste säkras för att i första hand hantera 
akutuppdraget. 

5 Generella/Övriga synpunkter 

 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus understryker att ambulansverksamheten 
även fortsättningsvis bör vara organiserad under sjukhusförvaltningarna och 
i första hand ska ses som en resurs kopplad till akutsjukvården. Beställning 
och finansiering bör däremot samordnas regionalt för att öka möjligheterna 
att vara en kostnadseffektiv verksamhet med rimliga förutsättningar och 
förväntningar. 

 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Västra Götalandsregionen 
 
 
 
Pär Johnson     Jörgen Thorn 
Ordförande     Sjukhusdirektör 
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Sammanfattande analys 
Regionstyrelsen beslutade den 24 april 2018 att regiondirektören får i uppdrag att 
återkomma med förslag till analys av den nuvarande samordningsfunktionens förmåga att 
leda och utveckla den prehospitala verksamheten. Analysen ska enligt uppdraget avse 
samordningsfunktionens förmåga att leda, utveckla och samordna den prehospitala 
verksamheten som ansvarsmässigt ligger på respektive sjukhus/sjukhusstyrelse. Har 
samordningsfunktionen inklusive den koncernövergripande gruppen ”Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet” (samordningsgruppen) tillräcklig förmåga att omdisponera 
resurser, till exempel under semestertid eller vid enskilda större händelser?  

Grunden för samordning och samverkan finns redan idag och mycket arbetet pågår redan, 
och har gjort så under lång tid. Efter beslut av regiondirektören startades under våren 2017 
den koncernövergripande samordningsgruppen. Samordningsgruppens uppgift är att på en 
övergripande strategisk nivå samordna, styra och leda det regiongemensamma arbetet inom 
den prehospitala verksamheten samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning hälso- och 
sjukvård. Gruppen består av representanter från de förvaltningsledningar som bedriver 
prehospital verksamhet. Under samordningsgruppens första år har största delen av arbetet 
ägnats åt att stödja uppbyggnaden av prioriteringsfunktionen i egen regi. Arbetet har 
samtidigt kommit igång kring ytterligare processer och frågor, exempelvis strukturer för 
samverkan och gemensamma kvalitetsindikatorer. Både verksamhetschefer, enhetschefer 
och medarbetare inom ambulanssjukvården utbyter redan idag kontinuerligt erfarenheter 
och utvecklar processer och arbetssätt som i slutändan ska gynna medborgarna och bidra 
till en jämlik vård.   

Analysen visar att det med samordningsgruppen och med samverkansstrukturen kopplad 
till denna finns förutsättningar för att utveckla ambulanssjukvården och den prehospitala 
verksamheten i Västra Götalandsregionen att i ännu större utsträckning dra nytta av 
fördelarna med att vara en stor region. Genom att de olika ambulansverksamheterna och 
berörda förvaltningar samverkar i frågor som rör utbildning, kompetensutveckling samt 
resurser, exempelvis fordon och utrustning, byggs tydliga och långsiktiga strukturer. 
Ambulanssjukvården är därmed fortsatt sammankopplad med det lokala sjukhuset som en 
naturlig del i akutsjukvårdskedjan, samtidigt som en gemensam standardisering och 
kontinuerliga kunskapsutbyten och verksamhetsutveckling skulle kunna säkerställas. Av 
stor vikt är att gemensamma beslut är vägledande och styrande, för alla verksamheter, och 
inte som nu, riskera att nedprioriteras i den egna förvaltningens ekonomiska mål och 
prioriteringar. Verksamheterna inom ambulanssjukvården är överens om att det behövs en 
tydlig styrning, med tydliga mål/uppdrag och med en långsiktighet och kontinuitet.  
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift Ambulanssjukvård m.m. (2009:10) ska varje landsting 
upprätta en plan för ambulanssjukvården inom sitt geografiska område. Av planen ska det 
framgå vilka mål som har fastställts, vilka resurser som ska finnas och hur 
ambulanssjukvården ska vara organiserad. Planen, som antas av regionfullmäktige, kan 
vara styrande och stödjande i ambulanssjukvårdens uppdrag, samtidigt som den behöver ta 
hänsyn till ambulansverksamheternas olika förutsättningar och behov. Hälso- och 
sjukvårdsdirektören fick den 6 juni 2018 i uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta 
fram förslag till plan för ambulanssjukvård (HS 2018-00438). Ytterligare ett steg i en 
gemensam inriktning och ett led i att få ambulansverksamheterna att arbeta ännu mer 
tillsammans är att samordningsgruppen tar fram förslag till plan för ambulanssjukvård.  
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Det finns samtidigt ett behov av vissa funktioner och stöd på koncernövergripande nivå, 
som en förutsättning för en väl samordnad prehospital verksamhet och för att stödja 
ambulanssjukvården i sitt uppdrag. Det handlar bland annat om medicinska kompetens på 
regional nivå, i syfte att samordna och driva på den medicinska utvecklingen. Den 
medicinska kompetensen behöver kopplas samman med en fungerande styrning av den nya 
kunskapsorganisationen. Förutom det generella stödet kring samordning, styrning och 
ledning behöver det även finnas ett koncernövergripande stöd i frågor som rör juridik, HR 
och inköp. Även IT-stöd och teknisk support kan med fördel samordnas på regional nivå.  
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Uppdragsbeskrivning
Regionfullmäktige fastställde den 29 maj 2018 detaljutformningen av den politiska
organisationen 2019 -2022. I beslutet ges regionstyrelsen vissa riktade uppdrag. Vid
regionstyrelsens behandling av ärendet den 24 april 2018 gavs regiondirektören vissa
uppdrag. Av dokumentet Detaljutformning av den politiska organisationen 2019 -2022,
daterat 23 april 2018, redovisas ytterligare andra förändringar som ställer krav på
aktiviteter. Denna uppdragshandling är en följd av dessa beslut.

Regionfullmäktige beslutade den 29 maj 2018 att regionfullmäktige upphäver sitt beslut
från den 15 april 2014, § 42, om att pröva förutsättningarna för en utförarstyrelse för
prehospital verksamhet, inklusive ambulansverksamhet. Regionstyrelsen beslutade den 24
april 2018 att regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till analys av den
nuvarande samordningsfunktionens förmåga att leda och utveckla den prehospitala
verksamheten.

Uppdraget är således att genomföra en fördjupad analys av den nuvarande
samordningsfunktionen för den prehospitala verksamheten. Analysen ska avse
samordningsfunktionens förmåga att leda, utveckla och samordna den prehospitala
verksamheten som ansvarsmässigt ligger på respektive sjukhus/sjukhusstyrelse. Har
samordningsfunktionen inklusive den koncernövergripande gruppen”Samordningsgrupp
prehospital verksamhet” tillräcklig förmåga att omdisponera resurser, t ex under
semestertid eller vid enskilda större händelser?

Prehospital verksamhet
Uppdragshandlingen för samordningsgrupp prehospitalverksamhet tydliggör attmed
prehospital verksamheti VGR avses larmbehandling och ambulanssjukvård. Bilden nedan
beskriver verksamheten från och med 1 april 2019.

Ansvaret för drift och finansieringav ambulans och helikopterverksamheterna ligger idag
odelat på respektive sjukhus/sjukhusstyrelse. Sjukhusen finansierar inom sin budget även
alarmeringstjänsterna, som dels drivs av styrelsen för beställd primärvård
(prioriteringsfunktionen), dels av SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) genom avtal
(dirigeringsfunktionen).

Ambulansverksamheten i Västra Götalandsregionen leds av sju verksamhetschefer och
strax under 30 stycken första linjens chefer. I verksamheten arbetar cirka 690
sjuksköterskoroch200 undersköterskor/ambulanssjukvårdare. Verksamheten använder
omkring 120 fordonsresurser samt en helikopter och en ambulansbåt, utspridda på 49
ambulansstationeri hela Västra Götaland.
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Beredning, förankring och genomförande av analys 
Till en början gjordes en genomgång av relevanta, befintliga beslut och styrdokument. 
Genomgången låg till grund för dialog i samordningsgrupp prehospital verksamhet samt 
enskilda samtal med berörda verksamhetschefer och deras ledningsgrupper. Berörda 
verksamheter är de som bedriver ambulanssjukvård i Västra Götalandsregionen. I det ingår 
ambulans på Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus samt helikopterverksamheten på Kungälvs 
sjukhus och Sjukvårdens Larmcentral. Samtal har även genomförts med Närhälsans 
chefläkarfunktion och 1177 Vårdguiden på telefon. Genom samtalen gavs en bild av hur 
den nuvarande samordningsfunktionen upplevs samt vilka behov och 
utvecklingsmöjligheter som man ser. Dokumentationen från samtalen har legat till grund 
för analys och rapport.  

Överlag nämns inte vilka representanter eller vilken verksamhet som har sagt vad eftersom 
bedömningen är att det har mindre betydelse. Viktigt är istället de tankar och åsikter som 
har förts fram, oavsett varifrån de kommer. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är 
representanter från verksamheten som har gett sin bild, vilket innebär att underlaget inte på 
något vis gör anspråk på att vara den enda bilden. Underlaget har hanterats på ett så 
varsamt vis som möjligt, utan att försöka ge tyngd åt det ena eller andra hållet. Det har 
snarare handlat om att lyfta flera olika sidor och försöka ge en bild av den komplexitet som 
råder.  

Politisk styrning och ledning av hälso- och sjukvården 
Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och vakar över att 
Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamhetsområden utifrån 
fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar. 

Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Götalandsregionens utförare. Det innebär att 
regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar utifrån ett helhetsperspektiv och 
för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är VGR:s ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ. 
Styrelsen är systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och 
tandvården. Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar 
för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet. 
Systemägarskapet innebär också att bevaka och initiera långsiktiga utvecklings-och 
inriktningsfrågor samt strategier för den regionfinansierade hälso- och sjukvården. 

Hälso- och sjukvård beställs av fem geografiskt indelade hälso- och sjukvårdsnämnder, 
(beställarnämnder). Dessa fem är norra, södra, västra, östra och Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd. Nämnderna har befolkningsansvar inom det egna geografiska området. 
De har även ett ansvar för att beställa och upprätta vårdöverenskommelser och genomföra 
upphandlingar av vård (primärvård, tandvård och sjukhusvård och annan specialiserad 
sjukvård). Nämndernas arbete ska utgå från analyser av befolkningens behov och dialog 
med invånare och samarbetspartners. 

Ett antal utförarstyrelser utför hälso-och sjukvård i egen regi. Utförarstyrelsernas arbete 
sker utifrån vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och i övrigt enligt 
de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso-och 
sjukvårdsstyrelsen. De utförarstyrelser som bedriver ambulansverksamhet är Kungälvs 
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sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus 
och NU-sjukvården. Ytterligare en utförarstyrelse är styrelsen för beställd primärvård som 
ansvarar för Sjukvårdens Larmcentral 

I nuläget är flera nämnder och styrelser inblandade i beställning och verksamhet rörande 
alarmeringskedjans olika delar. Roller och ansvar vävs in i varandra och leder 
sammantaget till ett komplext system som kan vara svårt att överblicka. Ett delat 
organisatoriskt och finansiellt ansvar för alarmeringskedjan innebär vissa svårigheter. En 
del av verksamheten, prioriteringsfunktionen, bedrivs idag under styrelsens för beställd 
primärvård, med fem sjukhusstyrelser som ekonomiskt ansvariga. Avtalet med SOS Alarm 
Sverige AB ligger å andra sidan under hälso- och sjukvårdsstyrelsen men även där med 
sjukhusstyrelserna som ekonomiskt ansvariga. 

Prehospital samordning i Västra Götalandsregionen 
Regiondirektören ska enligt sin instruktion se till att det finns ledningsstrukturer för 
samordningen av VGR:s samtliga verksamheter. Regiondirektören har därför beslutat om 
koncernövergripande lednings- och beredningsgrupper av permanent karaktär. Den 
prehospitala verksamheten har samordnats sedan 2006, genom den dåvarande 
verksamheten Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC) inom 
Koncernkontoret. Genom en omorganisation 2016 respektive 2017, skapades istället en 
enhet, numera ett team, inom koncernstab utförarstyrning och samordning.  

Efter beslut av regiondirektören startades under våren 2017 den koncernövergripande 
samordningsgruppen. Nedan information är hämtad från den uppdragshandling som är 
beslutad för samordningsgruppen. Gruppen ska bidra till en gemensam styrning inom 
ansvarsområdet i hela Västra Götalandsregionen. Samordningsgruppen uppgift är att på en 
övergripande strategisk nivå samordna, styra och leda det regiongemensamma arbetet inom 
den prehospitala verksamheten samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning hälso- och 
sjukvård.  

Gruppen ska  
 bereda och genomföra frågor på uppdrag av grupp på nivå 1 (koncernledning hälso- 

och sjukvård)  
 identifiera och initiera gemensamma frågor inom ansvarsområdet  
 vara forum för omvärldsbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information om 

viktiga förändringar inom området.  
 bidra till genomförandet av fattade beslut och följa upp gemensamma frågor  
 föra en strategisk dialog inom ansvarsområdet  
 vara referensgrupp i olika projekt och utredningar  

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.  

Det fortsatt utvecklingsarbetets fokusområden:  
 Stödja VGR:s prioriteringsfunktion i arbetet med att nå en högre måluppfyllelse 

och aktivt delta i omställningen till den nära vården  
 Utveckla samverkansformer i vårdkedjor med fokus på patientens bästa  
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Nära följa och vid behov föreslå åtgärder för högre måluppfyllelse av VGR:s avtal
med SOS Alarm Sverige AB om dirigering av transporter.
Ta fram VGR:s plan för ambulanssjukvård (SOSFS 2009:10 Ambulanssjukvård
m.m.)
Kompetensförsörjningsfrågor inom området

Slutligen klargör uppdragshandlingen att ansvarig för samordningsgruppen är koncernstab
utförarstyrning och samordning, med direktören för utförarstyrning och samordning som
ordförande. Övriga deltagare utses av koncernledning hälso-och sjukvård.

Strukturen för undergrupper är under uppbyggnad och för varje grupp ska finnas

Tydligt uppdrag
Utpekad ansvarig för gruppen
Gruppens ansvar och mandat
Mötesfrekvens
Rapporterar till/hur/när

Inom den nya kunskapsorganisationen för hälso-och sjukvård kommer ambulanssjukvård
att tillhöra programområde akutsjukvård.
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Verksamhetens perspektiv1 

I samtalen med verksamheterna inom ambulanssjukvården framträder en tydlig bild av en 
prehospital arena i förändring. Hur förändringarna kommer att se ut återstår att se men 
klart är att vad som anses vara ambulanssjukvård ser olika ut, såväl på lokal, regional som 
nationell nivå. Gränserna mellan ambulanssjukvården, primärvården och den kommunal 
vården suddas ut allt mer. Komplicerade patientkategorier, resursutmaningar och 
geografiska avstånd ställer krav på samverkan och att alla hjälps åt, för invånarnas bästa. I 
grunden handlar det om förutsättningarna att uppfylla kraven på lika vård. Företrädare för 
ambulanssjukvården menar att skillnaderna inte spelar någon roll i de riktigt akuta 
uppdragen, de hanteras alltid på bästa sätt. Flera lyfter dock vikten av att genomföra 
åtgärder som skapar mervärde för invånarna, samordning och standardisering ska vara till 
nytta för patienterna och invånarna.  

Styrning, ledning och samverkan 

Verksamhetens bild är att det finns en gemensam vilja och grund för att samordna och det 
sker redan idag samordning på olika nivåer. Ambulanssjukvården är ett av de områden 
inom hälso- och sjukvården där man har kommit längst när det gäller att samordna sig och 
där man ser stora vinster. Tidigare har samordningen bland annat skett i Regionala rådet 
för prehospital akutsjukvård (RRPA), med stöd av PKMC. Formen för RRPA har dock sett 
ut på olika vis genom åren. Emellanåt har gruppen letts av PKMC men andra gånger har 
strukturen varit otydlig. RRPA ersätts bland annat av verksamhetschefsgruppen och 
gruppen för medicinskt ledningsansvariga. Både enhets- och ambulanschefer har haft 
regelbundna möten, som upplevs som väldigt positiva. Det mesta är sprunget ur egna 
initiativ och vissa menar att tidigare samordning på regional nivå inte heller har fungerat. 
En tydlig struktur har saknats och beslut har tagits på olika ställen. Andra menar å andra 
sidan att det har varit en hög grad av detaljstyrning tidigare, från regionalt håll. Det görs 
dock inte i samma utsträckning längre vilket upplevs som positivt. Samtidigt upplever flera 
en ännu större otydlighet efter att flertalet av medarbetarna från prehospital samordning på 
Koncernkontoret gick över till Sjukvårdens Larmcentral, Närhälsan. Det har medfört en 
avsaknad av sammankallande från regionalt håll. På sätt och vis har en samordning mellan 
verksamheterna då tvingats fram eftersom det inte finns en lika tydligt samlande punkt. 
Vissa menar att det också har varit av godo eftersom det har medfört en ännu mer aktiv 
dialog mellan verksamhetscheferna.  

Flera stora och övergripande frågor är de samma i varje verksamhet. I dagsläget görs vissa 
saker fem gånger, dvs. en gång i varje ambulansverksamhet. Istället borde vi kunna dra 
ännu mer nytta av att vara en stor region, av kvalitativa och ekonomiska skäl. Alla behöver 
fortsätta ställa sig frågan om något kan beröra fler verksamheter; det är det som är att vara 
en region. Vidare lyfter vissa att det behövs tydliga beslutsflöden där också pengar följer. 
Regionala beslut fattas men när alla går hem till sin egen verksamhet prioriterar man olika 
eftersom de enskilda verksamheterna och förvaltningarna har sina ekonomiska mål att 

 

1 När verksamhetens perspektiv återges skrivs ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen. I den ingår 
ambulans på Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Södra Älvsborgs sjukhus samt helikopterverksamheten på Kungälvs sjukhus och Sjukvårdens Larmcentral. 
Den kortare benämningen används för att undvika utförliga och återkommande beskrivningar.  
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förhålla sig till. Verksamheterna inom ambulanssjukvården är därför överens om att det 
behövs en tydlig styrning, med tydliga mål/uppdrag och med en långsiktighet och 
kontinuitet. Även en gemensam ambitionsnivå nämns som en viktig aspekt. Vid stora 
skiftningar finns en risk att historien går förlorad och organiseringen behöver därför handla 
om funktion, snarare än person. Frågan lyfts även om vilken som är den överblickande 
funktionen som kan ge i uppdrag till samtliga akutmottagningar och ambulansförvaltningar 
att utföra förbättringsarbeten, som t.ex. har med utvecklade vårdprocesser att göra. 

De flesta menar att nuvarande samordning, med ambulansöverläkargruppen och 
verksamhetschefgruppen, har möjlighet att säkerställa en bra samordning och 
standardisering i regionen, utan att skapa en regional ambulansförvaltning. 
Samordningsgruppen säkerställer samtidigt lokala beslutsmandat i nödvändiga frågor. I 
struktur för grupper på regional nivå nämns vidare behov av tydliga mandat, att man håller 
sig till det som bestäms samt en tydlighet i vem man rapporterar till. Incitamentet behöver 
komma från verksamheten och det behöver vara prestigelösa diskussioner, som handlar om 
att stötta varandra. Det är dock viktigt att komma ihåg att förutsättningarna ser olika ut, 
bland annat eftersom man kör mot olika sjukhus och vilken tillgång det finns till andra 
vårdgivare. Det går inte att säga att akutsjukvården är det enda uppdraget inom 
ambulansen, alla ser på det på olika vis.  

Bland verksamheterna finns samtidigt en oro för att representanterna i 
samordningsgruppen ansvarar för omfattande verksamhet och därmed inte upplevs ha 
möjlighet att sätta sig in i ambulanssjukvårdens utmaningar. Vissa menar att 
representanterna i samordningsgruppen behöver ha kunskap om ambulanssjukvården och 
dess verksamhet. För att få bättre genomslagskraft menar ett fåtal att det kan behövas en 
regional ambulansförvaltning, där samordningen kan ske. Det är dock tydligt att aktörer, 
som Närhälsan/Sjukvårdens Larmcentral och helikopterverksamheten, som arbetar mot 
samtliga ambulansverksamheter önskar en motpart och ser stora fördelar med en regional 
ambulansorganisation. Det handlar om förutsättningarna för gränslös dirigering och 
nyttjande av resurser. När nya arbetssätt eller utrustning införs så skulle det ”automatiskt” 
göras i hela regionen och information och riktlinjer skulle se ut på samma sätt. Det skulle 
även kunna skapa förutsättningar för läkarbemannade enheter och en gemensam pool av 
läkare för hela verksamheten.  

Förutom en gemensam målbild inom ambulanssjukvården behövs en gemensam 
beställning av ambulanssjukvården. En önskan finns om att samordningsgrupp prehospital 
verksamhet med representanter från förvaltningarna som bedriver ambulanssjukvård 
bereder förslag som beslutas av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, avseende nödvändigt antal 
och fördelning av ambulanser i regionen och därtill kopplad/förväntad kostnad per 
ambulans. Mätetalet kan sedan tjäna som underlag för de förvaltningar som driver 
ambulanssjukvård. Frågan kopplas till plan för ambulanssjukvård som skulle kunna vara 
styrande och stödjande, eftersom planen beslutas av regionfullmäktige. 

Prioritering- och dirigeringsfunktionen nämns också som oerhört viktig för den dagliga 
samordningen. Flera lyfter därför vikten av att på regional nivå ha dialog med SOS Alarm, 
för att det ska skötas på ett samlat vis. Det behövs även någon form av samordning på 
ambulanschefsnivå gentemot SOS Alarm. Tidigare har operativa möten hållits en gång i 
månaden, med representanter från PKMC, SOS Alarm och en från varje förvaltning som 
bedriver ambulanssjukvård. Det har dock ebbat ut något men SvLc menar att det i 
framtiden skulle kunna vara deras uppdrag att kalla till möten där prioritering och 



§ 45 Remissyttrande Samordning och ledning av den prehospitala verksamheten - SKAS 2019-00197-2 Remissyttrande Samordning och ledning av den prehospitala verksamheten : Rapport Analys samordningsfunktionen för den prehospitala verksamheten i VGR

 
11   

dirigering diskuteras med berörda aktörer. Ett annat möjligt alternativ är att SOS Alarm 
medverkar som en naturlig del i den samlade samordningsstrukturen.  

Flera verksamheter ställer frågan om vad en eventuell koncentration av traumasjukvården 
skulle innebära för ambulanssjukvården och hur den prehospitala vården kommer in i 
omställningen. Man ser att det behöver finnas en kompetens att hantera det på regional 
nivå. Även frågan om hantering av avvikelser, på strategisk och regionövergripande nivå 
lyfts.  

Samordning och anknytning till sjukhusen samt mellan 
sjukhusbunden vård 

Ambulansverksamheten i Västra Götalandsregionen har tagits tillbaka från privata aktörer 
och flyttats till sjukhusförvaltningarna, något som beskrivs som en lång och välbehövlig 
resa. Ambulanssjukvården har gått från att vara en transportorganisation till att bli en viktig 
del av första linjens sjukvård. En nära kontakt till kliniker men framför allt till akutläkarna 
lyfts som mycket positivt. Ambulansens arbete och bedömningar kan innebära att 
patienterna hänvisas till rätt vårdnivå direkt. Genomgående i samtalen är med andra ord de 
stora fördelar som det innebär att vara samordnat med ett sjukhus. En samordnad 
akutsjukvårdskedja ökar möjligheterna för en standardisering och optimering mot det 
lokala sjukhuset, som trots allt tar emot majoriteten av patienterna i förvaltningsområdet. 
Att inte vara för stora och inte få sin ledning för långt bort underlättar även det enligt vissa. 
I kvalitetsförbättringar i vårdprocesser, exempelvis avseende strokepatienter, blir 
ambulansverksamheten en direktanknuten resurs. Det har varit viktigare att samordna sig 
mot respektive sjukhus än inom ambulanssjukvården i regionen.  

Verksamheten lyfter samtidigt vikten av att finns en samordning mellan den 
sjukhusbundna akutsjukvården inom regionen. Alla sjukhus, kliniker och mottagningar vill 
att ambulanssjukvården ska göra på olika vis. Om det ska finnas en medicinsk samordning 
inom ambulanssjukvården så behöver det även finnas en samordning mellan 
akutmottagningar och andra kliniker och mottagningar. Akutmottagningarna har ingen 
möjlighet att neka de patienter som själva söker sig dit men de patienter som kommer in 
via ambulanssjukvården försöker och kan sjukhusen styra bort. 

Ambulanssjukvården upplever att det ställs väldigt höga krav på att de ska ställa rätt 
diagnos på patienten från början och därmed veta vilket sjukhus som patienten ska köras 
till. Sjukhusen å andra sidan blir allt mer differentierade och styrning av patienter därmed 
mer komplicerad för ambulanssjukvården. Det är en sak för respektive sjukhus egna 
ambulansresurser att hantera men utmaningarna är desto större för övriga resurser i 
regionen. Utmaningarna med kunskap om sjukhusens rutiner kvarstår men det finns 
dessutom ytterligare aktörer för ambulanssjukvården att ta hänsyn till eftersom både 
kommun och primärvård har lokala rutiner och föreskrifter. 

Samtidigt menar de att ambulansverksamheten har en väldigt kort omställningstid, det är 
en väldigt tydlig ”kommandoverksamhet”. Att genomföra liknande snabba förändringar i 
en läkargrupp menar de skulle ta väldigt mycket längre tid. Därför menar vissa att det inte 
är några problem när de behöver göra olika.  
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Ambulansenheter som kör mot flera sjukhus 

Fördjupande samtal har förts med vissa ambulansenheter som kör mot flertalet av 
regionens sjukhus, under olika perioder på dygnet och beroende på patientens tillstånd. 
Ambulansenheten i Alingsås är ett tydligt exempel. Akutmottagningen på Alingsås lasarett 
har öppet kl. 08.00-21.00, vilket bland annat medför att ambulansenheten i Alingsås i 
princip kör mot alla akutmottagningar i hela VGR, med undantag för Kungälv där de inte 
befinner sig så ofta. Ytterligare en aspekt är att akutmottagningen på Alingsås lasarett tar 
emot de flesta typer av patienter, förutom barn med akutmedicinska åkommor. 
Centralkliniken på Östra sjukhuset kör Alingsås ambulansen till mellan kl. 21-08 men dit 
är de inte välkomna dagtid, om inte patienten är triagerad ”röd” eller ”orange”. Patienter 
bedömda som röda eller orangea av ambulanspersonalen ska alltid köras till närmaste 
akutsjukhus.  

Vidare inträffar det att patienter med frakturer körs till Mölndals sjukhus kl. 21-08. Vissa 
patienter ska till Sahlgrenskatomten medan patienter som hämtas i Sollebrunn ofta körs till 
NÄL i Trollhättan. Ambulansen stationerad i Herrljunga kör å andra sidan ofta till 
sjukhusen i Skövde eller Lidköping. Det handlar med andra om beröringspunkter till nio 
akutmottagningar, även om de flesta körningar görs till Alingsås lasarett och Södra 
Älvsborgs sjukhus.  

Att köra mot flertalet av regionens sjukhus medför en utmaning i att hålla reda på 
respektive sjukhus mottagningsrutin, alla akutmottagningar har olika rutiner för vad som 
ska göras. På vissa sjukhus kan ambulanspersonalen få frågan om varför de har valt att åka 
till just det sjukhuset och inte till sitt ”hemsjukhus”. Det har över tid skapat irritationer och 
ambulanspersonalen har känt sig ifrågasatt. Idag genomförs dock regelbundna möten med 
personal inom berörda verksamheter och det finns en större förståelse för varandra idag.  

Vissa lyfter önskemål om att akutmottagningarna enbart betraktar det som en VGR-
ambulans och att ambulanspersonalen har gjort bedömningen om lämpligt sjukhus. Det 
skulle även vara önskvärt att akutmottagningarna arbetar mot en mer standardiserad 
mottagningsprocess. Vårdövergångar är kritiska och en sådan standardisering skulle 
säkerställa en mer regelbunden och likartad överrapporteringsrutin, som sitter i 
ryggmärgen på alla inblandade. 

Ytterligare exempel på olikheter är raka spår, vårdprocesser där vissa symptom och 
patientgrupper hanteras enligt särskild ordning. Sluteffekten för patienten är den samma 
men vilka vägar och rutiner som finns på vägen dit är olika för de olika sjukhusen. 
Ambulanssjuksköterskan behöver ha koll på det beroende på vilket sjukhus de åker mot. 
Även psykiatrin har ett antal akutmottagningar, med olika rutiner och öppettider. Det 
samma gäller mottagningar. När det kommer till gynpatienter ska vissa patienter till 
kvinnokliniken på Östra sjukhuset medan andra ska köras till gynakuten på Sahlgrenska.  

Gränslös dirigering, skilda förutsättningar och resurser 

Samtliga verksamheter menar att gränslös dirigering är en väldigt viktig grund, för 
patientsäkerheten och trovärdigheten gentemot patienten. Samtidigt lyfter vissa att den 
gränslösa dirigeringen skapar orättvisa då vissa områden/förvaltningar kör mer i andra 
områden än de ”får tillbaka”. Problemet vore mindre för ambulansverksamheten om 
patienten kunde köras till ambulansresursens ”hemmasjukhus”. Patientens 
”hemmasjukhus” är samtidigt ansvariga för att transportera sina patienter mellan sjukhus. 
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Det finns även strikta regler och gränsdragningar mellan sjukhusen, i synnerhet mellan 
Göteborgssjukhusen, och vilken tid på dygnet som patienter kan lämnas på de olika 
sjukhusen. Andra menar att det är väldigt små volymer det handlar om när ambulanser kör 
på ”andras” område och att det skulle vara omoraliskt att inte vilja hjälpa till om det är en 
svårt sjuk patient. Sahlgrenska som universitetssjukhus medför ett stort inflöde av patienter 
och därmed många ambulansresurser som befinner sig i Göteborgsområdet. Med ännu 
bättre regional samordning och att arbeta mot gemensamma standardiseringar mellan 
förvaltningarna skulle vi, enligt vissa, kunna börja prata om gränslös dirigering på riktigt. 
Den gränslösa dirigeringen finansieras idag av respektive förvaltning, vilket är en 
utmaning. Drömscenariot för många är en region där alla ambulanser är välkomna på 
samtliga sjukhus, dvs. att även kunna lämna gränslöst.  

Det är stora skillnader och olika verkligheter i VGR när det kommer till resurser och drift. 
Att ta tre ambulanser ur drift i Göteborg, storstad, gör inte så stor skillnad medan tre färre 
ambulanser i NU-sjukvården, glesbygd, får stora konsekvenser. För delar av 
ambulanssjukvården, framför allt de områden där befolkningen ökar, är sommaren en stor 
utmaning. En mer likartad ambitionsnivå, även om man inte upplever att man har lika 
mycket att göra, skulle kunna var ett steg på vägen. Fordonsflottan kan hela tiden 
förskjutas, utan att man behöver flytta förbi varandra. De utmaningar som finns lokalt finns 
även regionalt, det handlar med andra ord om den totala numerären. Mer och mer 
samordning har skett där sjukhusen, speciellt under sommaren, hjälper till och hämtar hem 
sina patienter från de sjukhus som har högre belastning. Det har även skrivits mindre avtal 
mellan ambulansförvaltningar, där en viss omdisponering av resurser har skett. Vid större 
planerade händelser i ett område så flyttas även resurser från andra områden för att täcka 
upp resterande larm. SOS Alarm, som ansvarar för dirigeringen av ambulanser, har ansvar 
att säkra en god beredskap i regionen, vid såväl akuta som planerade större händelser som 
kräver mycket resurser. Ambulansverksamheterna upplever vissa svårigheter med att 
omdisponera resurser eftersom rutinerna ser olika ut, utifrån geografi och att köra mot de 
olika sjukhusen.  

När vi talar om resurser är det även viktigt att nämna funktionen Ambulanschef i 
beredskap (AiB), en funktion som finns på varje förvaltning. Funktionen ser till viss del 
olika ut i regionen, beroende på skilda förutsättningar och behov. Behovet av att skapa en 
gemensam standardisering avseende funktionen lyfts, samtidigt som man är angelägen om 
att kunna utforma den utifrån respektive förvaltnings behov. AiB knyts som roll starkt till 
omdisponering av resurser, till exempel. vid större händelser eller under sommaren.  

Ytterligare en aspekt avseende resurser är behovet som helikopterverksamheten ser av en 
läkarbil vid helikopterbasen på Säve flygplats, som kan utnyttjas när helikoptern inte har 
möjlighet att flyga. Bilen skulle kunna nyttjas i närområdet och vid katastroftillfällen. 
Frågan har diskuterats under lång tid och generellt handlar det om att helikoptern är en 
regional resurs och att dess personal inte ska börja agera i närområdet. 

Prioritering och dirigering 

Flera lyfter satsningen på Sjukvårdens Larmcentral och att det ur ett medicinskt och 
professionellt perspektiv upplevs som väldigt positivt. Sjukvårdens Larmcentral börjar 
använda resurserna på ett intressant sätt, som är bättre ur ett arbetsmiljö- och 
patientsäkerhetsperspektiv. Sjukvårdens Larmcentral efterfrågar vidare behovet av att 
kunna dirigera resurser mer förutsättningslöst, utan att behöva tänka på att resurser tillhör 
respektive förvaltningar. Uppdrag prioriterade som prio två måste förhålla sig till de 
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geografiska förvaltningsgränserna och därmed kan resurserna inte utnyttjas på bästa vis 
regionalt. De lyfter även vikten av att ha hand om helheten och den starka kopplingen 
mellan prioritering och dirigering. 

För representanter från helikopterverksamheten är en kvalificerad utalarmering oerhört 
viktigt, för att på bäst sätt utnyttja en resurs som helikoptern som kostar ca 70 miljoner om 
året. Annars är det ”som ett jaktplan utan stridsledning”. Tidigare har antalet 
samtidighetskonflikter varit många, dvs. när helikoptern dras på ytterligare uppdrag när de 
redan har ett, och det har varit stor skillnad på antalet utalarmerade uppdrag och antalet 
patienter som helikoptern tar med sig. Helikopterverksamheten har därför drivit på 
införandet av specialistutbildade koordinatorer, som ett sätt att öka precisionen vid 
utalarmering. De ser även att det finns ytterligare möjligheter att utveckla funktionen i 
framtiden. Om precisionen ökar så minskar samtidigt behovet av ytterligare en helikopter. 
Det skulle dessutom vara svårt att bemanna ytterligare en helikopter. Även andra 
specialresurser, exempelvis läkarbilar, skulle kunna ledas av de specialistutbildade 
koordinatorerna för att öka precisionen i utalarmeringen. 

Transportuppdrag 

Ambulansverksamheten menar att vissa transportuppdrag påverkar den akuta 
tillgängligheten, framför allt de som handlar om patienter som ska förflyttas mellan 
vårdinrättningar. Därför borde man fundera på om det kan samordnas regionalt, som en 
regional transportorganisation som tar hand om uppdrag bedömda som prio tre och prio 
fyra. Det skulle samtidigt frigöra vårdplatser på sjukhusen, vilket det finns stora behov av.  

Transportuppdragen kan dessutom utvecklas ytterligare, med en regional 
transportorganisation för IVA-patienter. En bilbunden resurs som kompletterar 
ambulanshelikoptern och kan fungera som in- och utkörande från sjukhus. Det kan med 
fördel placeras en prehospital läkarresurs på vart och ett av de traumamottagande 
sjukhusen, som kan ta beslut om skadade patienter samt transportera IVA-patienter mellan 
sjukhusen.  

Utrustning och fordon 

Ambulanssjukvården arbetar en del med gemensamma upphandlingar, med skiftande 
resultat. Vissa menar att det finns en utmaning i att skjuta till av sina redan knappa resurser 
från sitt eget in i det regiongemensamma i upphandlingsskedet. Samtidigt menar de flesta 
att det finns stora fördelar med att göra gemensamma upphandlingar av utrustning och 
andra materiella resurser, såsom bilar. Grundritningen för en ambulans i VGR behöver se 
ut på samma sätt men med vissa lokala variationer, exempelvis. fyrhjulsdrivna bilar i NU-
sjukvården och större fordon i Göteborgsområdet. Tidigare har ambulansöverläkargruppen 
kommit överens om hur man gör regionalt med utrustning och resurser. Problem kan 
uppstå om samma utrustning köps in i hela regionen och det visar sig att den inte fungerar 
som det ska, då står alla förvaltningar med samma undermåliga utrustning. I vissa fall kan 
det även verka som små detaljer men som kan skapa stora problem. Om helikoptern 
använder en typ av bår och utrustning, som skiljer sig från det som finns i ambulanserna, så 
genererar det problem. Helikoptern behöver ha utrustning som är kompatibel och utbytbar 
med ambulansens, för att understödja bäst tänkbara vård och omhändertagande av 
patienterna.  

Inom ambulanssjukvården i regionen finns flertalet lokalt anpassade specialresurser och 
fordon. Vissa menar att det behövs ett ännu mer utvecklat regionalt tänkt kring detta, för en 
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optimering av resurser. Det finns heller ingen fastställda nomenklatur för specialresurser 
och det finns därför vissa skillnader. Psykiatriambulansen är ett exempel på specialresurs 
som används på olika vis i regionen, även single responders är ett sådant. Förslaget har 
även lyfts om en regional pool för reservfordon, med en ansvarig förvaltning.  

Vårdprocesser och rutiner 

Alla ambulansverksamheter arbetar med vårdprocesser av olika slag, där det gemensamma 
målet att möta rätt vårdnivå direkt, för patientens bästa. Patienter identifieras prehospitalt, 
exempelvis patienter med akut stroke och hjärtinfarkt, och slussas direkt till rätt vårdnivå. 
Hantering av de mest akuta patienterna ser i stort sett ut på samma vis i hela regionen. 
Skillnader finns framför allt när andra patientgrupper identifieras för direktinläggningar, 
exempelvis icke-akut stroke, vissa medicinpatienter, patienter med andra hjärtproblem, 
äldre patienter i behov av slutenvård osv. Olika rutiner och riktlinjer försvårar för 
ambulanssjuksköterskorna när patienten körs till annat sjukhus än det man är van att arbeta 
gentemot. Många gånger är rutiner och riktlinjer inte uppdaterade och gemensamma för 
samtliga ambulansverksamheter, vilket skapar en ojämlik vård. Sjukhusen har samtidigt 
olika förutsättningar, framför allt relaterat till läkarbemanning på avdelningar, att kunna ta 
emot patienter direkt, vilket även det skapar en ojämlik vård.  

Genom uppföljningar av vårdprocesser, där patienter blir direktinlagda på avdelning från 
ambulansen, vet man dock att det är många timmars väntan på akutmottagningar för 
patienter som sparas, och därmed ett minskat lidande. Likaså frigör det andra resurser på 
akutmottagningarna. Prehospitalt arbetar man även med en standardisering av ett antal 
vårdprocesser kopplade till primärvård, samverkande sjukvård med kommuner, kontakt 
med psykiatrin, andra mobila team osv. Arbetet med verksamhetsutveckling av 
vårdprocesser är ofta tidskrävande och flera olika aktörer behöver involveras i processerna 
för utformning, kvalitetssäkring, implementering, utvärdering och kontinuerlig 
uppföljning. Förutsättningarna ser olika ut och alla ambulansverksamheter har inte resurser 
till detta. 

Beslutsstöd och triagesystem 

Inom ambulansverksamheterna används olika beslutsstöd och triagesystem. Fördelen med 
olika system och stöd är att de kan utvärderas var för sig. Därefter kan det bäst lämpade 
införas. Ju längre avstånd till ett sjukhus, desto mer angelägen är man om att hitta 
samverkan med andra vårdnivåer och därmed beslutsstöd som stödjer detta. Vissa menar 
att de har varit tvungna att skaffa egna beslutsstöd i ambulanserna för att prioritering inte 
håller tillräckligt hög nivå vid samtal till 112 och det sker väldigt många felprioriteringar. 
Vidare arbetar akutmottagningarna i regionen med olika triagesystem, som 
ambulansverksamheten måste förhålla sig till, liksom kommuner och primärvården.  

Diskussioner om att byta ut det nuvarande journalsystem inom ambulanssjukvården, 
Ambu-Link, har förts under flera år. Bedömningen är att systemet inte längre har det som 
krävs för ett journalsystem och är dessutom inte sammankopplat till övriga sjukvårdens 
journalsystem. Det försvårar både utveckling, forskning och arbete med vårdprocesser. 
Förhoppningen inom ambulansverksamheten är att Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) kan erbjuda ett bättre lämpat journalsystem och öppnar upp för möjligheten att i 
ännu högre utsträckning tala samma språk inom hälso- och sjukvården. 
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Kompetensutveckling och personal 
Vissa ser behovet av att höja den medicinska kompetensen inom prehospital akutsjukvård. 
Det finns en önskan om att det bland annat kan genomföras genom rotationstjänstgöring 
för sköterskor inom ambulanssjukvården på sjukhus och ett ökat operativt deltagande av 
läkare i den prehospitala akutsjukvården. Det menar man bland annat är en förutsättning 
för att få nuvarande ambitioner med en regionalisering av traumavården att fungera i 
praktiken. Rotationstjänster kommer sannolikt vara ett krav för framtidens vårdkvalitet och 
de möjligheterna ökar med en koppling till det lokala sjukhuset.  

Det genomförs liknande utbildningar i regionen, exempelvis. prehospital sjukvårdsledning 
och larmförarutbildning, och medarbetarna kan gå dessa på andra förvaltningar. Utbildning 
i prehospital sjukvårdsledning är samma i hela Sverige, för att alla ska arbeta på samma 
sätt. Det gemensamma utbytet och en standardisering när det kommer till utbildningar och 
instruktörer är dock av väldigt stort värde. Det finns en stor samordningsvinst i att göra 
utbildningar gemensamt. En gemensam målbild om vilken utbildningsnivå som ska finnas 
inom ambulanssjukvården kan skapa möjligheter för ett regionalt utbildningscentrum, med 
koppling till VGR Akademien. Bedömningsbilar är ett typiskt exempel på någonting som 
har spridits via erfarenhetsutbyten. 

Vissa verksamheter har satsat väldigt mycket på utbildning men där har inte alla samma 
förutsättningar. Det är dock viktigt att det är lika inom alla förvaltningar när det kommer 
till kompetensutveckling. Det kan handla om verksamhetschefernas prioriteringar och 
behovet av gemensamma ambitionsnivåer men även om olika ekonomiska förutsättningar. 
Det finns samtidigt en överenskommelse mellan verksamheterna inom 
ambulanssjukvården i VGR, att om man anses duglig att arbeta i en ambulans i en 
förvaltning, så kan man arbeta i vilken förvaltning som helst i VGR. Personalen godkänns 
utan några ytterligare tester.  

Viktigt att nämna i sammanhanget är den regionala samverkan avseende 
ambulanssjukvårdarutbildningen i Skövde. Även landstingen i Värmland och Jönköping är 
delaktiga i samverkan. Det är en utbildning av ambulanssjukvårdare på Yrkeshögskolan, i 
samarbete med Skövde kommun. De utbildar för hela regionen men utbildningen är 
placerad i Skövde.  

Arbetstidsavtal och liknande som har med medarbetare att göra skulle med fördel kunna 
hanteras i regional samverkan. Olika tolkningar av kollektivavtal och arbetstidsmått gör det 
problematiskt att flytta resurser och använda dem på olika vis. SU har rastuttag medan de 
andra verksamheterna har måltidsuppehåll. De andra verksamheterna i regionen upplever 
därmed att de är tvungna att täcka upp för SU. Avtalet om raster hos SU är samtidigt 
resultatet av en dom i kammarrätten, vilket gör att de inte kan hantera det på annat vis. Det 
finns samtidigt en upplevd problematik i att ambulanscheferna som är ansvariga för 
medarbetarnas arbetsmiljö, inte kan styra den eftersom ambulanserna dirigeras av SOS 
Alarm.  

Forskning, statistik och omvärldsbevakning 

Det finns redan idag en återkommande samverkan inom forskning. Samtidigt är den 
prehospitala vården ett forskningsområde som generellt är relativt eftersatt. Det finns 
möjligheter till mer avancerade interventioner men väldigt lite är beforskat idag. SU har i 
sitt uppdrag att forska och utveckla, vilket skiljer sig från de andra förvaltningarna. Det är 
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samtidigt viktigt att inte bli för fokuserade på VGR utan att också vara en del av den 
nationella och internationella arenan, för att lyfta verksamheten kvalitativt. 

Det samma gäller kvalitetsindikatorer och statistik inom ambulanssjukvården, där det finns 
en samsyn regionalt men ett problem i att verksamheterna delvis har olika kvalitetsmått. 
Det behövs dock inte bara en regional samsyn utan även en nationell. Det handlar om att 
ha korrekta indikatorer, som faktiskt visar på kvalitet i verksamheten och inte enbart 
tidsmått. Verksamheten är intresserade av kvalitetsmätningar, snarare än tid och 
kvantitetsmätningar, och behöver stöd i att de mäter på samma sätt och har en gemensam 
grund att stå på. Ett arbete pågår för att ta fram gemensamma kvalitetsindikatorer för 
ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen, samordnat av samordningsgruppen.  

Koncernövergripande funktioner och stöd 

Förutom det generella stödet kring samordning, styrning och ledning behöver det finnas ett 
koncernövergripande stöd i frågor som rör juridik, HR och inköp. För vissa verksamheter 
handlar det om stöd och rådgivning när medarbetare deltar vid rättegångar medan det för 
andra är rådgivning vid kontakt med fackliga organisationer. Vidare kan IT-stöd och 
teknisk support med fördel samordnas på regional nivå.  

Alla verksamheter lyfter dessutom den medicinska kompetensen på regional nivå som en 
förutsättning för en väl samordnad prehospital verksamhet och för att kunna driva på den 
medicinska utvecklingen. Det finns behov av funktionen regional ambulansöverläkare, 
både inom den nya kunskapsorganisationen och som sammanhållande för 
ambulansöverläkarna i regionen. Slutligen lyfts behovet av samverkan på strategisk nivå 
med polis och räddningstjänst.  

Samverkan med primärvård och kommuner 

Ambulanssjukvårdens samverkan med primärvården ser väldigt olika ut, beroende på 
förutsättningar och behov. Idag betraktas ambulanssjukvården mycket mer som en given 
samtalspart med kommun och primärvård. Många av de samverkansformer som växer fram 
med kommun och primärvård gör det i glesbygd och inte i storstad. Historiskt sett har 
tillgängliga stödsystem inte möjliggjort och underlättat samverkan men behovet och viljan 
har trots att möjliggjort det. Vissa betonar samtidigt vikten av ännu tydligare kopplingarna 
till primärvården, precis som ambulanssjukvården idag är en naturlig del av 
akutvårdskedjan. De menar att det handlar om att ge invånarna i VGR vård på rätt vårdnivå 
och att de organisatoriska gränserna behöver överbryggas, för att möta patientens behov 
och ge en jämlik vård. Frågan kommer dock upp om vad som egentligen är 
ambulanssjukvårdens uppdrag och vad som händer om ambulansen går mer och mer 
utanför sitt uppdrag. Om utvecklingen innebär att ambulanssjukvården arbetar mer mot 
primärvården i framtiden, så kanske det är en regionalisering som är det bästa menar 
någon. 

Representanter för primärvården menar samtidigt att det finns en otydlighet i ansvar när 
det gäller samverkan mellan primärvård/kommun och ambulanssjukvård. Det har inneburit 
en del diskussioner om vem som har det medicinska ansvaret. Där ser primärvården att det 
behövs tydligare riktlinjer. 

Vissa använder ett beslutsstöd, som ett stöd mellan ambulanssjukvården och 
hemsjukvården. Utifrån beslutsstödet gör hemsjukvården en bedömning om patienten 
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behöver ambulanssjukvård. Ambulanssjukvården stödjer med bedömningsuppdrag men det 
handlar framför allt om att ambulansen får stöd av kommunerna med de akuta uppdragen. 
Samverkansuppdragen handlar även om att hemsjukvården kan titta till patienter som 
ambulanspersonalen då kan lämna hemma. Samverkan med kommunerna handlar många 
gånger om det kollegiala, dvs. att kunna stötta varandra och be varandra om stöd och hjälp. 
Vissa lyfter dock att ambulanssjukvården många gånger glöms bort i samverkansprojekt, 
där det snarare är sjukhuset på övergripande nivå som har kontakt med kommunerna.   

Sjukvårdens Larmcentral menar att det många gånger är informella kanaler som används i 
det operativa arbetet i samarbetet med kommunerna. De menar samtidigt att det behövs 
bättre samordning avseende ledningsstrukturer vid större händelser.  

Samverkan med andra regioner och nationer 

I de allra flesta fall så körs invånare i VGR till sjukhus inom VGR. Vissa verksamheter har 
dock nära kontakt och utbyte av resurser och tjänster med andra landsting och nationer vid 
behov, som en naturlig följd av delade geografiska gränser. Det handlar framför allt om 
Norge och landstingen i Värmland, Halland och Jönköping. Det sker även viss regional 
samverkan med landstingen i Skåne och Stockholm.  

Det finns ett generellt riksavtal om vem som är skyldig att kör hem patienterna men flera 
menar att det är alltför komplicerat att arbeta utifrån. Istället hanteras uppkomna situationer 
genom diskussioner med SOS Alarm eller genom samordning landsting emellan. Sällan 
finns skrivna avtal eller en officiell samverkan.  

Sjukvårdens Larmcentral har nära kontakt med landstinget i Sörmland, Region Uppsala 
och Region Västmanland eftersom de har startat Sjukvårdens Larmcentral sedan tidigare. 
Sjukvårdens Larmcentral medverkar även i ett skandinaviskt forum där bedömningar och 
prioriteringar inom larmcentral och dess koppling till ambulanssjukvård och övrig sjukvård 
diskuteras. 

Det finns flera olika nationella och internationella forum för samverkan och 
erfarenhetsutbyten. Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvården 
(FLISA) lyfts som ett exempel på ett uppskattat nationellt samverkansforum, som 
arrangerar möten och konferenser. Samtliga ambulansöverläkare i Sverige träffas även och 
diskuterar bland annat behandlingsriktlinjer i Föreningen för ledningsansvariga inom 
svensk ambulanssjukvård. De tre stora ambulansområdena från Västra Götalandsregionen 
(Göteborg), Stockholm och Skåne (Malmö) har regelbundna storstadsmöten.  

Samverkan med andra samhällsaktörer 
På regional nivå deltar Västra Götalandsregionen, genom regional tjänsteperson i 
beredskap, i samverkanskonferenser med Länsstyrelsen, polisregion Väst, 
räddningstjänstförbund i VGR, Trafikverket, Försvarsmakten, SOS Alarm och Göteborgs 
stad. Ambulanssjukvården har ingen egen representant, vilket andra blåljusaktörer har 
riktat kritik mot. Regionens tjänsteman i beredskap ansvarar för flera stora områden och 
har inte alltid specifik kunskap avseende ambulanssjukvården. Ambulanssjukvården, 
genom team prehospital samordning, deltar även i lokala möten i Göteborgsområdet med 
polisregion Väst, Räddningstjänsten Storgöteborg, ambulanssjukvården SU och SOS 
Alarm. 
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Beroende på behov och förutsättningar ser den lokala samverkan med andra 
samhällsaktörer olika ut. De vanligaste aktörerna att samverka med är räddningstjänst, 
polis och socialtjänst. I vissa områden handlar det även om Myndigheten för 
samhällsskydd- och beredskap, 1177 Vårdguiden på telefon, Sjöräddningssällskapet, 
Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Många gånger finns gemensamma forum för 
räddningstjänst, polis, ambulanssjukvård och sjukhusbunden vård. Samverkan med 
räddningstjänsten handlar framför allt om I Väntan På Ambulans (IVPA) som utförs av 
räddningstjänsten vid hjärtstopp. Alla kommuner har så kallade IVPA-avtal, som är 
framtagna av regionens ambulansverksamheter, tillsammans med Västkom och Räddsam. 
Utöver samverkan vid hjärtstopp har ambulanssjukvården behov av stöd från 
räddningstjänst vid exempelvis insatser i svårtillgänglig terräng och livräddande insatser på 
hög höjd. En verksamhet nämnde att ambulanschef i beredskap varje vecka deltar i 
Rakeluppföljning med räddningstjänst, ambulans, polis och sjukhus samt lokala 
tjänstpersoner i beredskap. Det finns även på regional nivå.  

Slutligen finns behov av att nämna det preventiva arbetet. Polisen arbetar en del med 
preventivt arbete men ambulanssjukvården arbetar väldigt lite på det viset. Det har tidigare 
funnits samarbeten med polis och räddningstjänst i Människan bakom uniformen, vilket har 
haft ett bra utfall. På flera platser har de dock tagit bort i just den formen. Där hade det 
funnits en nytta att ha det i någon form av regionalt samarbete och vad vi bör välja att satsa 
på. Eventuellt kan det handla om att utbilda yngre och ungdomar i vad som är 
ambulanssjukvård. Från hälso- och sjukvårdens sida kan det handla om att prata om vård 
överlag, när och var ska man söka vård. Flera menar att man bör börja med barnen.  
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Bilaga Verksamhetsöversikt (2018-10-01)  
Södra Älvsborgs Sjukhus, ambulansverksamhet 

Sjukhusdirektör

Biträdande 
sjukhusdirektör

Chefssjuksköterska

Verksamhetschef 
akutkliniken

Ambulanschef Ambulanschef Ambulanschef

Gruppchef Gruppchef Gruppchef Gruppchef Gruppchef

Ambulansöverläkare, 20%Utvecklingscontroller

Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet

 

 

Tillsvidare anställda medarbetare utöver de som redovisas i organisationsbilden 
Sjuksköterskor 159 
Ambulanssjukvårdare 13 
Fordonsdrift  1 
 
Resurser 

Ambulans 24 h 11 

Dagambulanser 4 

Lättvårdsambulans 1 

Single responder 2 

Liggande sjuktransport 4 

Totalt 22 fordon som används i drift 

Reservambulanser 9 

Resursfordon 1 

Befälsfordon 3 

 

Lokaler 

Ambulansstationer 

Borås, Bollebygd, Ulricehamn, Alingsås, Vårgårda, Lerum, Herrljunga, Skene, Svenljunga, Tranemo 
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NU-sjukvården, ambulansverksamhet 

Sjukhusdirektör

Områdeschef
Biträdande 

sjukhusdirektör

Verksamhetschef
ambulansverksamheten

Avdelnings-
chef

AmbulansöverläkareVårdutvecklare

Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet

Avdelnings-
chef

Avdelnings-
chef

Avdelnings-
chef

Avdelnings-
chef

Avdelnings-
chef

Kommunikatör

Teknik-
avdelningschef

 

 

Tillsvidare anställda medarbetare utöver de som redovisas i organisationsbilden 
Sjuksköterskor 150 
Ambulanssjukvårdare 70 
 
Resurser 

Akutambulanser 23 

Single responder 5 

Liggande sjuktransport 7 

Transportambulans 1 

Totalt 29 fordon som används drift 

Reservfordon 8 reservambulanser, 1 reserv single responder, 2 reservsjuktransport 

Fordon för Ambulanschef i Beredskap, Stationsfordon 

 

Lokaler 

Ambulansstationer 

Strömstad, Tanum, Kungshamn, Munkedal, Hallinden, Lysekil, Uddevalla, Henån, Trollhättan, 

Vänersborg, Lilla-Edet, Färgelanda, Dals-Ed, Mellerud, Åmål och Bengtsfors. 
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Skaraborgs sjukhus, ambulansverksamhet 

Sjukhusdirektör

Biträdande 
sjukhusdirektör

Verksamhetschef
Ambulansen, akuten 
Skövde, MAVA, KAVA

Enhetschef

Ambulansöverläkare 50%Administrativ chef

Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet

Enhetschef Enhetschef Enhetschef
Stödenhets-

chef

Sektionsledare 
25%

Sektionsledare 
50%

Sektionsledare 
25%

Sektionsledare 
25%

 

 

Tillsvidare anställda medarbetare utöver de som redovisas i organisationsbilden 
Specialistutbildade ssk 109 
Sjuksköterskor 64 
Ambulanssjukvårdare 36 
Fordon  2 
Utveckling/utbildning 3 
Administration 1 
 
Resurser 

Akutambulanser, dygn 12 

Akutambulanser, dag 8 

Liggande sjuktransport 3 

Bedömningsbilar 2 

Totalt 25 fordon som används drift 

Reservfordon   3 

 

Lokaler 

Ambulansstationer 

Vara, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad, Hova, Tidaholm, Falköping, Mölltorp 
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Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ambulansverksamhet 

Sjukhusdirektör

Områdeschef

Verksamhetschef
Ambulans och 

prehospital akutsjukvård

Vårdenhets-
chef

Medicinskt 
ledningsansvarig läkare

Verksamhetsassistent

Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet

Bemanningsplanerare
Heromarapportör

Teknik/fordon/förråd

Gemensamt chefskap

Verksamhetsutvecklare
Koordinator 

teknik/fordon

Vårdenhets-
chef

Vårdenhets-
chef

Vårdenhets-
chef

Sektionsledare

Adjungerad
FoU

GU/Prehospen

 

 

Tillsvidare anställda medarbetare utöver de som redovisas i organisationsbilden 
Specialistsjuksköterska  68 
Sjuksköterska   58  
Ambulanssjukvårdare  45 
Undersköterska  16 
Läkare (uppdelat på flera personer) 1,5 ÅA  
 
Resurser 

Standard Ambulans  17 

Prehospital Ledningsenhet (PLE) 1 

Bedömningsbil  3 

Läkarstödsenhet  1 

Lättvårdstransport  1 

Liggande sjuktransport:  7 

Organtransportenhet  2 

IVA-enhet (varav en är Neonatalenhet) 2  

Fordon som används  34 

Reservfordon, standardambulans 7 

Reservfordon, liggande sjuktransport 1 

Andra fordon  2 (bättre begagnade jourbilar) 

Ambulansbåt (entreprenör NOS, Northen Offshore Services) 
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Lokaler 

Ambulansstationer 

Ambulanscentrum City, Ambulanscentrum Hisingen, Öckerö ambulansstation, Östrasjukhuset, 

Angereds brandstation, Frölunda brandstation, Mölndals brandstation, Öjersjö brandstation 

Ledning och övrig administrativ personal sitter på Ambulanscentrum City samt ambulanscentrum 

Hisingen. 
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Kungälvs sjukhus, ambulansverksamhet 

Sjukhusdirektör

Verksamhetschef
An/Op/IVA/Amb

Ambulansöverläkare 25%

Ambulanschef

Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet

Ambulanschef

Vårdadministratör

Verksamhetsutvecklare 
50%

Enhetschef

Verksamhetschef 
Ambulanshelikoptern

 

 

Tillsvidare anställda medarbetare utöver de som redovisas i organisationsbilden 
Sjuksköterskor, vidareutbildade 44 
Sjuksköterskor  7 
Ambulanssjukvårdare  9 
Undersköterskor  3 
 
 
Resurser 

Akutambulanser 5 

Liggande sjuktransport 2 

Totalt 7 fordon som används drift 

Reservfordon  4 (3 amb + 1 LST)  

Andra fordon  1 (Ambulanschef i Beredskap) 

Helikopter  1 

 

Lokaler 

Stab, Kungälv 

Ambulansstationer 

Ale, Stenungssund, Tjörn, Kungälv, Säve 
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Närhälsan, Sjukvårdens Larmcentral2 

Primärvårdsdirektör

Primärvårdschef

Verksamhetschef

Enhetschef Enhetschef Enhetschef

Medicinskt 
ledningsansvarig

Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet

Verksamhetsutvecklare

Objektspecialist, 50%

Koordinator

Heroma administratör

 

 

Tillsvidare anställda medarbetare utöver de som redovisas i organisationsbilden 
Sjuksköterskor 28 årsarbetare (36 anställda) 
Undersköterskor 16 
 
 
Resurser 

Inga fordon 

 

Lokaler 

Gårda brandstation 10 operatörsbord 

Svangatan: 6 operatörsbord, 2 utbildningsplatser, administrativa lokaler 

 

 

 

2 Sjukvårdens Larmcentral är under uppbyggnad, här beskrivs verksamheten 2018-10-01.  
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2019-02-13 
Diarienummer RS 2018-03555 
 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Ann-Sofie Rundberg, 
Andrea Hallberg 
Telefon: 0700-82 40 13 
E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se

 

Till ägarutskottet 

Analys av samordningsfunktionen för den 
prehospitala verksamheten i Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 
Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta: 

1. Regionstyrelsen beslutar att gå vidare med inriktningen att samordna och 
samla beställning och finansiering av den prehospitala verksamheten från 
och med 2020. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag till utformning 
av regiongemensam beställning av den prehospitala verksamheten 
inklusive tekniska budgetjusteringar till följd av förändringen. 

3. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur den 
samlade prehospitala verksamheten kan utvecklas och samordnas 
ytterligare så att sambandet med första linjens specialistsjukvård stärks. 
Förslaget skall presenteras för ägarutskottet senast den 30 oktober 2019. 

4. Uppdraget från regionstyrelsen den 24 april 2018 att återkomma med 
förslag till analys av den nuvarande samordningsfunktionens förmåga att 
leda och utveckla den prehospitala verksamheten är här med slutfört.  

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige fastställde den 29 maj 2018 detaljutformningen av den politiska 
organisationen 2019 - 2022. I beslutet ges regionstyrelsen vissa riktade uppdrag. Vid 
regionstyrelsens behandling av ärendet den 24 april 2018 gavs regiondirektören vissa 
uppdrag. Ett av dessa uppdrag var att återkomma med förslag till analys av den 
nuvarande samordningsfunktionens förmåga att leda och utveckla den 
prehospitala verksamheten. Analysen ska enligt uppdraget avse 
samordningsfunktionens förmåga att leda, utveckla och samordna den 
prehospitala verksamheten som ansvarsmässigt ligger på respektive 
sjukhus/sjukhusstyrelse. Har samordningsfunktionen inklusive den 
koncernövergripande gruppen ”Samordningsgrupp prehospital verksamhet” 
(samordningsgruppen) tillräcklig förmåga att omdisponera resurser, till exempel 
under semestertid eller vid enskilda större händelser?  
  
Regionstyrelsen har enligt reglementet ett samordningsansvar för Västra 
Götalandsregionens egna utförarverksamheter. Ägarutskottet svarar under 
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regionstyrelsen för stöd till, samordning och utveckling av utförarverksamheter i
egen regi (RS 691-2012). Regiondirektören har som en arbetsuppgift att ansvara
för samordning av Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter och se till
att det finns ledningsstrukturför den samordningen (RS 3308-2015).

Analysens slutsats är att samordningsgruppen och dess samverkansstruktur i
nuläget skapar tillräckliga förutsättningar för att samordnat utveckla
ambulanssjukvården och den prehospitala verksamheten i Västra
Götalandsregionen att i ännu större utsträckning dra nytta av fördelarna med att
vara en stor region. För att säkerställa en samordnad, standardiserad och
optimerad akutsjukvårdskedja är det bästa i dagsläget, utifrån de förutsättningar
som finns, att ambulanssjukvården är fortsatt sammankopplad med det lokala
sjukhuset. Det möjliggör i förlängningen en stabil grund för gemensam
standardisering och kontinuerliga kunskapsutbyten och verksamhetsutveckling på
regiongemensam nivå. Det kan längre fram komma att visa sig att det bästa, för
att möta framtidens utmaningar, är att samla ambulanssjukvården i en gemensam
organisation.

I nuläget är flera nämnder och styrelser inblandade i beställning, finansiering och
verksamhet rörande alarmeringskedjans olika delar vilket sammantaget leder till
ett komplext system som ger en otydlighet i ansvarsfördelningen och som är svårt
att överblicka. En mer samordnad beställning och tydligare finansieringsmodell
skulle förenkla styrningoch ledning samt administration för samtliga ingående
nämnder och styrelser. Regionstyrelsen föreslås därför ge i uppdrag till
regiondirektören attåterkomma med förslag till utformning av regiongemensam
beställning av den prehospitala verksamheten inklusive tekniska budgetjusteringar
till följd av förändringen.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Verksamhetsbeskrivning
Ambulansverksamheten i Västra Götalandsregionen leds av sju
verksamhetschefer och strax under 30 stycken första linjens chefer. I
verksamheten arbetar cirka 690 sjuksköterskor och 200
undersköterskor/ambulanssjukvårdare. Verksamheten använder omkring 120
bilburna resursersamt en helikopter och en ambulansbåt, utspridda på 40
ambulansstationer i hela Västra Götaland.
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Grunden för samordning och samverkan finns redan idag och mycket arbetet 
pågår redan, och har gjort så under lång tid. Efter beslut av regiondirektören 
startades under våren 2017 den koncernövergripande samordningsgruppen för 
prehospital verksamhet. Samordningsgruppens uppgift är att på en övergripande 
strategisk nivå samordna, styra och leda det regiongemensamma arbetet inom den 
prehospitala verksamheten samt vara stöd/referensgrupp till koncernledning 
hälso- och sjukvård. Gruppen består av representanter från de 
förvaltningsledningar som bedriver prehospital verksamhet. Under 
samordningsgruppens första år har största delen av arbetet ägnats åt att stödja 
uppbyggnaden av prioriteringsfunktionen i egen regi. Arbetet har samtidigt 
kommit igång kring ytterligare processer och frågor, exempelvis strukturer för 
samverkan och gemensamma kvalitetsindikatorer. Både verksamhetschefer, 
enhetschefer och medarbetare inom ambulanssjukvården utbyter redan idag 
kontinuerligt erfarenheter och utvecklar processer och arbetssätt som i slutändan 
ska gynna medborgarna och bidra till en jämlik vård.  
 
Sammanfattande analys 
Analysen visar att det med samordningsgruppen och med samverkansstrukturen kopplad 
till denna finns förutsättningar för att utveckla ambulanssjukvården och den prehospitala 
verksamheten i Västra Götalandsregionen. Genom att i ännu större utsträckning skapa 
standardiserad och gemensamma arbetssätt och strukturer drar vi nytta av fördelarna med 
att vara en stor region. Genom att de olika ambulansverksamheterna och berörda 
förvaltningar samverkar i frågor som rör utbildning, kompetensutveckling samt resurser, 
exempelvis fordon och utrustning, byggs tydliga och långsiktiga strukturer. Av stor vikt är 
att gemensamma beslut är vägledande och styrande, för alla verksamheter, och inte som 
nu, riskera att nedprioriteras i den egna förvaltningens ekonomiska mål och prioriteringar. 
Verksamheterna inom ambulanssjukvården är överens om att det behövs en tydlig 
gemensam styrning, med tydliga mål/uppdrag och med en långsiktighet och kontinuitet.  
 
Det finns samtidigt ett behov av vissa funktioner och stöd på koncernövergripande nivå, 
som en förutsättning för en väl samordnad prehospital verksamhet och för att stödja 
ambulanssjukvården i sitt uppdrag. Det handlar bland annat om medicinska kompetens på 
regional nivå, i syfte att samordna och driva på den medicinska utvecklingen. Den 
medicinska kompetensen kommer att vara en del av den nya kunskapsorganisationen. 

Ambulanssjukvården har gått från att vara en transportorganisation till att bli en viktig del 
av första linjens sjukvård. Genomgående i samtalen med verksamheten är de stora 
fördelarna som det innebär att vara samordnat med ett sjukhus. För att säkerställa en 
samordnad, standardiserad och optimerad akutsjukvårdskedja är det bästa i dagsläget, 
utifrån de förutsättningar som finns, att ambulanssjukvården är fortsatt sammankopplad 
med det lokala sjukhuset. Det möjliggör i förlängningen en stabil grund för gemensam 
standardisering och kontinuerliga kunskapsutbyten och verksamhetsutveckling på 
regiongemensam nivå. Det kan längre fram komma att visa sig att det bästa, för att möta 
framtidens utmaningar, är att samla ambulanssjukvården i en gemensam organisation.  

Plan för ambulanssjukvård 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift Ambulanssjukvård m.m. (2009:10) ska varje landsting 
upprätta en plan för ambulanssjukvården inom sitt geografiska område. Av planen ska det 
framgå vilka mål som har fastställts, vilka resurser som ska finnas och hur 
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ambulanssjukvården ska vara organiserad. I mars 2011 fastställde regionstyrelsen 
regionuppdrag för 2011–2015 för den prehospitala akutsjukvården inom Västra 
Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 12 juni 2018, § 211 att ge 
hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till plan för ambulanssjukvård. 
Planen, som antas av regionfullmäktige, ska vara styrande och stödjande i 
ambulanssjukvårdens uppdrag. Förslaget ska tas fram i samråd med samordningsgrupp 
prehospital verksamhet och ska gå på remiss till berörda nämnder och styrelser, innan 
behandling i hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
 
Beställning och finansiering 
I nuläget är flera nämnder och styrelser inblandade i beställning, finansiering och verksamhet 
rörande alarmeringskedjans olika delar vilket sammantaget leder till ett komplext system som 
ger en otydlighet i ansvarsfördelningen och som är svårt att överblicka. Respektive hälso- och 
sjukvårdsnämnd ger i sin beställning uppdrag om ambulanssjukvård till sjukhusen. Styrelserna 
för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster 
(Kungälv), NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus är utförare. Styrelsen för regiongemensam 
hälso- och sjukvård ansvarar för prioriteringsfunktionen, utifrån en tilläggsöverenskommelse 
med hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tecknar avtal avseende 
dirigering med SOS Alarm Sverige AB. Prioritering och dirigering finansieras av de 
sjukhusstyrelser som utför ambulanssjukvård, genom vårdöverenskommelser med hälso- och 
sjukvårdsnämnderna.   
 
En mer samordnad beställning och verksamhet skulle förenkla styrning och ledning samt 
administration för samtliga ingående nämnder och styrelser. Regionstyrelsen föreslås därför 
ge i uppdrag till regiondirektören att återkomma med förslag till utformning av 
regiongemensam beställning av den prehospitala verksamheten inklusive tekniska 
budgetjusteringar till följd av förändringen. 
 
Utvecklingsområden 

 Plan för ambulanssjukvård ska tas fram under 2019 i syfte att uppnå tydlig 
styrning, tydliga mål/uppdrag samt långsiktighet och kontinuitet 

 Regiongemensam och samordnad beställning av den prehospitala 
verksamheten 

 Ökad standardisering av sjukhusbunden akutsjukvård i regionen, 
exempelvis mottagnings- och avlämningsprocesser för 
ambulansverksamheten 

 Ambulanssjukvårdens del i koncerngemensamt förändringsarbete behöver 
synliggöras i exempelvis omställningen, såsom drift och utveckling av 
traumasjukvården 

 Ytterligare utveckling av regiongemensam standardisering och utbyten när 
det kommer till utbildningar och instruktörer, med stöd av VGR 
Akademien 

 Regional standardisering av bilars utrustning och specialresurser samt 
gemensam terminologi 

 Regional samsyn avseende kvalitetsmått, som visar på kvalitet snarare än 
kvantitet och tid. 
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Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Koncernkontoret har i uppdrag att ge ett samordnat, effektivt och kraftfullt stöd 
till ägare, beställare och utförare. Genomförande av samordningen ingår därmed 
som en del av Koncernkontorets ordinarie verksamhet och kräver ingen utökad 
finansiering. 

Genomförande av beslut 
Regionstyrelsen har enligt reglementet ett samordningsansvar för Västra 
Götalandsregionens egna utförarverksamheter. Ägarutskottet svarar under 
regionstyrelsen för stöd till, samordning och utveckling av utförarverksamheter i 
egen regi (RS 691-2012). Regiondirektören har som en arbetsuppgift att ansvara 
för samordning av Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter och se till 
att det finns ledningsstruktur för den samordningen (RS 3308-2015).  
 
Regiondirektören föreslås få i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur den 
samlade prehospitala verksamheten kan utvecklas och samordnas ytterligare så att 
sambandet med första linjens specialistsjukvård stärks. Uppdraget ska leda till 
tydligare styrning av samordning utan organisatorisk förändring. Förslaget skall 
presenteras för ägarutskottet senast den 30 oktober 2019. Ägarutskottet bör följa 
utvecklingen av samordningen såväl inom den prehospitala verksamheten som i 
relation till sjukhusbunden vård, primärvård och kommunal vård.  

Beredning 
Till en början gjordes en genomgång av relevanta, befintliga beslut och 
styrdokument. Genomgången låg till grund för dialog i samordningsgrupp 
prehospital verksamhet samt enskilda samtal med berörda verksamhetschefer och 
deras ledningsgrupper. Berörda verksamheter är de som bedriver 
ambulanssjukvård i Västra Götalandsregionen. I det ingår ambulans på 
Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus samt helikopterverksamheten på 
Kungälvs sjukhus och Sjukvårdens Larmcentral. Samtal har även genomförts med 
Närhälsans chefläkarfunktion och 1177 Vårdguiden på telefon. Genom samtalen 
gavs en bild av hur den nuvarande samordningsfunktionen upplevs samt vilka 
behov och utvecklingsmöjligheter som verksamheten ser. Dokumentationen från 
samtalen har legat till grund för analys och rapport. Verksamhetens synpunkter på 
analysen har tagits om hand i bearbetning av rapporten. Samordningsgrupp 
prehospital verksamhet har tagit del av analysen och har påbörjat ett 
utvecklingsarbete, med utgångspunkt i analysens innehåll och slutsatser. 
Koncernledning hälso- och sjukvård har getts möjlighet att lämna synpunkter på 
analysen och dess innehåll. Information om analysen har getts på RS-MBL den 11 
februari.  
 
Koncernkontoret  
 
Ann-Sofi Lodin   Eva Arrdal 
Regiondirektör    Direktör utförarstyrning 
    och samordning
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Bilaga 

 Uppdragshandling 
 Analys Samordningsfunktionen för den prehospitala verksamheten i 

Västra Götalandsregionen 

Besluten skickas till 

 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård 
 Samtliga beställarnämnder inom hälso- och sjukvård 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Eva Arrdal, direktör utförarstyrning och samordning 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-05-16 
Diarienummer SKAS 2019-00228 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Remissyttrande Samordning av medicinsk 
diagnostik i Västra Götalandsregionen 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom förslaget att all 
laboratoriemedicinsk verksamhet i Västra Götalandsregionen organiseras 
inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

2. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus påtalar att det är viktigt att SkaS ingår i 
fortsatt samverkan om laboratoriemedicin under avtalsperioden för SkaS 
laboratoriemedicinska avtal. 

3. Förslaget till remissyttrande godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen har skickat ett tjänsteutlåtande på remiss till utförarstyrelser inom 
hälso- och sjukvård samt Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
 
Ärendet gäller samordning av medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen 
och i stort föreslår man att all laboratoriemedicinsk verksamhet organiseras under 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förändringen är tänkt att vara genomförd till 
den 1 januari 2021. 
 
För ”Samordning och utveckling av medicinsk diagnostik” bildades 
Diagnostikrådet 2013, för att på en övergripande strategisk nivå samordna, leda 
och styra det regiongemensamma arbetet inom den medicinska diagnostiken. 
Diagnostikrådet har varit en framgångsrik samverkansform och man har gjort 
stora framsteg i införandet av gemensamma standarder och utrustningar samt 
bättre samordnade IT-system. 
 
För att ytterligare utveckla samverkan inom diagnostiken lämnades ett uppdrag av 
regiondirektören att göra en översyn och föreslå hur hela eller delar av den 
diagnostiska verksamheten bör struktureras och organiseras för att framöver 
säkerställa tillgänglighet, kontinuitet och utveckling med högsta kvalitet och 
effektivitet. 
 
Från uppdraget framkom att det lämpligaste vore att den medicinska diagnostiken 
i regionen samorganiserades inom ordinarie organisationsstruktur, och att den 
medicinska diagnostiken i VGR ska samlas inom Sahlgrenska 
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Universitetssjukhusets organisation. Förvaltningen föreslår därför att styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus ställer sig bakom förslaget så som det presenteras i 
tjänsteutlåtandet. 
 
Remissyttrande ska lämnas på särskild blankett (se bilaga). Efter denna 
remissrunda ska ärendet behandlas av regionstyrelsen och därefter 
regionfullmäktige. 

Beredning 
2019-05-29, Sjukhusledning 
2019-05-22, MBL 
2019-06-05, Presidiet 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
 

Förnamn Efternamn 
Avdelnings-/enhetschef

Bilaga 
 Förslag till remissyttrande 
 Remiss 

Besluten skickas till 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se  
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Remissyttrande 

Datum 2019-06-19 

Diarienummer SKAS 2019-00228 

Ert diarienummer RS 2018-06700 

 

Mottagare av remissyttrande: 

koncernkontoret@vgregion.se 

Remissyttrande Samordning av medicinsk 
diagnostik i Västra Götalandsregionen 

Remissyttrande 
Nämnd/styrelse: Skaraborgs Sjukhus 

 

Svarande: Eva Sundström  
 
1 Hur ser ni på att regionfullmäktige beslutar att inriktningen är att all 

laboratoriemedicinsk verksamhet i Västra Götalandsregionen från och 

med den 1 januari 2021 organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset? 

 
Svar: Sedan flera år har det funnits en regional funktion för samordning av 
medicinsk diagnostik där laboratoriemedicin är en del. I detta arbete har 
nyttan av samordning kunnat ses vid upphandlingar, styrning av analyser till 
olika laboratorier, standardiserade analysnamn och gemensam prislista för 
laboratorieproverna.  
 
Inom laboratoriemedicin finns fortsatt behov av standardisering av innehåll, 
pris och ersättningssystem för diagnostiska tjänster och struktur kring 
utbudet av medicinskt diagnostiska tjänster med hänsyn taget till 
patientperspektivet. Det finns även ett behov av att säkra 
kompetensutvecklingen och FOU som är ett centralt område inom 
laboratoriemedicin. Att organisera verksamheten till SU kommer möjliggöra 
dessa behov. 
 
Skaraborgs Sjukhus har sin laboratorieverksamhet upphandlad sedan många 
år och har nu ett avtal som löper fram till 2025-01-31 med möjlig 
förlängning med fem år. Detta innebär att SkaS påverkas mindre initialt av 
den förändrade organisationen. Men det är viktigt att SkaS även i 
fortsättning finns med i samverkansgrupper tillsammans med den nya 
ledningen av laboratoriemedicin för att på så sätt kunna vara en part inom 
området och delaktig i arbetet med utveckling av laboratoriemedicin inom 
VGR.  
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Remissbrev 
Samordning av medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen 

Diagnostikrådet har fått i uppdrag av regiondirektören att göra en översyn och föreslå hur hela 
eller delar av den diagnostiska verksamheten bör struktureras och organiseras för att framöver 
säkerställa tillgänglighet, kontinuitet och utveckling med högsta kvalitet och effektivitet. Den 
samlade bedömning är att en fördjupad samordning av den laboratoriemedicinska 
verksamheten i VGR bäst sker genom en organisationsförändring där Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har ansvar för driften av samtliga laboratoriemedinska 
analysverksamheter i VGR. Analysverksamhet kommer fortsatt att finnas tillgängligt i 
tillräcklig omfattning på samtliga akutsjukhus och övriga enheter som bedriver till exempel 
operationsverksamhet. Ur ett budget- och ekonomistyrningsperspektiv är det mest fördelaktigt 
att genomföra en organisationsförändring vid ett årsskifte. Mot bakgrund av detta samt för att 
säkra tillräcklig tid för den politiska beslutsprocessen och berördas delaktighet i 
genomförandet föreslås att förändringen genomförs 2021-01-01.  
 
Remissyttrande skickas senast den 1 september 2019 till regionstyrelsen@vgregion.se. 

Ange diarienummer RS 2018–06700. Det finns ett omfattande utredningsmaterial framtaget 
av Diagnostikrådet. Vid behov av fördjupning eller frågor i ärendet, kontakta Andrea Hallberg 
regionutvecklare på Koncernkontoret, koncernstab beställning och produktionsstyrning av 
hälso- och sjukvård. Kontaktuppgifter: andrea.hallberg@vgregion.se eller mobil 0722–
450683.  
 
Remissen innehåller:  

- Remissutgåva tjänsteutlåtande Samordning av medicinsk diagnostik 
- Blankett för remissyttrande, skickas in digitalt till regionstyrelsen@vgregion.se senast 

den 1 september 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-04-17 
Diarienummer RS 2018-06700 
REMISSUTGÅVA 

 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

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

 

Till ägarutskottet 

Samordning medicinsk diagnostik i Västra 
Götalandsregionen 
Förslag till beslut 
Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att besluta: 

1. Regionfullmäktige beslutar att inriktningen är att all laboratoriemedicinsk 
verksamhet i Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 
organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

2. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att säkerställa 
genomförandet av organisationsförändringen genom att fortsatt bereda 
ärendet till regionfullmäktige samt ta de initiativ som behövs för att 
genomföra förändringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till samordning av all laboratoriemedicinsk verksamhet i VGR kommer, enligt 
kommunallagens beredningskrav, att skickas på remiss till berörda nämnder och styrelser, 
innan behandling av regionstyrelsen och regionfullmäktige. Tiden för remissyttranden är 
tre månader och ska lämnas senast den 1 september 2019.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund och uppdragsbeskrivning 
Som en följd av projektet ”Samordning och utveckling av medicinsk diagnostik” 
bildas Diagnostikrådet 2013, för att på en övergripande strategisk nivå samordna, 
leda och styra det regiongemensamma arbetet inom den medicinska diagnostiken. 
Diagnostikrådet består av representanter från respektive sjukhusledning med 
diagnostisk verksamhet i VGR. Rapportering sker till koncernledning hälso- och 
sjukvård. Vid bildandet av Diagnostikrådet identifierades två fokusområden för 
det fortsatta utvecklingsarbetet: 

- standardisering av innehåll, pris och ersättningssystem för diagnostiska 
tjänster 

- strukturella överväganden avseende utbudet av medicinskt diagnostiska 
tjänster med hänsyn taget till patientperspektivet. 

 
Diagnostikrådet har varit en framgångsrik samverkansform och stora framsteg i 
införandet av gemensamma standarder och utrustningar samt bättre samordnade 
IT-system har skett genom åren. Det har skett inom ovanstående fokusområdena 



§ 46 Remissyttrande Samordning av medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen - SKAS 2019-00228-2 Remissyttrande Samordning av medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen : Remissutgåva tjänsteutlåtande Samordning medicinsk diagnostik i Västra Götalandsregionen

Datum 2019-04-17 
Diarienummer RS 2018-06700 

 

2 (6) 

och inte minst inom den laboratoriemedicinska verksamheten. För att ytterligare 
utveckla samverkan inom diagnostiken fick Diagnostikrådet våren 2017 i uppdrag 
av regiondirektören att göra en översyn och föreslå hur hela eller delar av den 
diagnostiska verksamheten bör struktureras och organiseras för att framöver 
säkerställa tillgänglighet, kontinuitet och utveckling med högsta kvalitet och 
effektivitet. Översynen skulle även i sitt förslag beakta pågående arbete med 
omställning av hälso- och sjukvården och etablering av specialistsjukhus i VGR.  

Verksamhetsbeskrivning 
Medicinsk diagnostik är i detta sammanhang samlingsnamnet på verksamheter 
inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin. De 
laboratoriemedicinska specialiteterna som här avses är klinisk kemi, mikrobiologi, 
patologi/genetik och klinisk immunologi/transfusionsmedicin. Bild- och 
funktionsmedicin i det här sammanhanget omfattar radiologi och klinisk fysiologi, 
inklusive nuklearmedicin. Laboratoriemedicinsk analysverksamhet bedrivs i egen 
regi inom NU-sjukvården, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU) och Sjukhusen i Väster (Kungälv) och av extern 
utförare efter upphandling på Skaraborgs sjukhus. SÄS har i uppdrag att driva 
laboratoriemedicinsk verksamhet på Alingsås lasarett medan laboratorie-
analyserna för Frölunda sjukhus och Angereds närsjukhus ombesörjs via SU. 
Provtagning och i förekommande fall enklare analyser (PNA=patientnära 
analyser) bedrivs på samtliga sjukhus och vårdcentraler. Bildtagning och analys 
inom bild- och funktionsmedicin bedrivs i olika grad inom samtliga förvaltningar 
som bedriver sjukhusverksamhet.  
  
Medicinsk diagnostik samlar cirka 2800 anställda vara cirka 1800 finns på SU. 
Hälften av de 2800 anställda arbetar inom laboratoriemedicin och hälften inom 
bild- och funktionsmedicin. Av de omkring 1400 som arbetar inom 
laboratoriemedicin är cirka 1100 knutna till SU. Diagnostikverksamheten 
omsluter omkring tre miljarder kronor (bilaga 5). 

Uppdragets genomförande  
Arbetet har skett i en arbetsgrupp som i huvudsak varit bemannad från 
Diagnostikrådets medlemmar men som även bland annat inkluderat representant 
från Sahlgrenska Akademin. Arbetet påbörjades på försommaren 2017 genom att 
formulera en problembeskrivning gällande nuvarande samordning av den 
medicinska diagnostiken, en målbild för att uppnå jämlik vård i VGR samt 
framgångsfaktorer för en välfungerande diagnostik. Tre förslag till möjliga 
organisationsstrukturer för fortsatt utvecklad samverkan inom den medicinska 
diagnostiken i VGR togs fram.  
 
I september 2017 presenterades rapporten Samordning medicinsk diagnostik i 
Västra Götalandsregionen (bilaga 1) för koncernledningsgrupp hälso- och 
sjukvård. I rapporten förordas en förstärkt samordning men fortsatt lokal 
organisering av medicinsk diagnostik. Koncernledningsgruppen önskade 
ytterligare underlag för att även kunna pröva en organisatorisk sammanslagning. 
Under hösten och vintern kompletterades rapporten med olika typer av 
swotanalyser som diskuterades i koncernledningsgruppen. Bland annat gjordes en 
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swotanalys som beskrev ett scenario där all diagnostik som gemensam 
organisation inom SU genomförs i två steg: 
Steg 1. Laboratoriemedicin till SU:s nuvarande struktur före bild- och 
funktionsmedicin 
Steg 2. Bild- och funktionsmedicin till SU då laboratoriemedicin redan finns där 
 
Koncernledningen enades om att det lämpligaste vore att den medicinska 
diagnostiken i regionen samorganiserades inom ordinarie organisationsstruktur, 
och därmed att det långsiktiga målet är att den medicinska diagnostiken inom 
VGR ska samlas inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets organisation. Gruppen 
enades även om att föreslå att en sådan förändring bör ske i två steg där en 
organisatorisk samordning av laboratoriemedicinsk analysverksamhet ska ske 
först. Det kan därefter, om utvärdering ger ett positivt resultat, efter några år följas 
av motsvarande förändring för bild- och funktionsmedicin. Samordningen av bild- 
och funktionsmedicin kommer fortsatt att ske på det sätt som Diagnostikrådet i sin 
helhet bedrivs idag. 
 
Tidplanen för genomförandet av organisationsförändringen beskrevs då ske med 
start 2020. Denna tidplan har nu flyttats fram och förändringen föreslås ske från 
2021. Se ytterligare information om tidplanen nedan. 
 
Ärendet behandlades återigen av koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård den 
14 mars 2019. Koncernledningsgruppen ställde sig då bakom inriktning och 
innehåll avseende samordningen av medicinsk diagnostik som beskrivet i detta 
tjänsteutlåtande.  

Förslag till samlad laboratoriemedicinsk verksamhet inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets organisation 
Koncernkontorets samlade bedömning är att en fördjupad samordning av den 
laboratoriemedicinska verksamheten i VGR bäst sker genom en organisationsförändring där 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ansvar för driften av alla laboratoriemediska 
analysverksamheter i VGR. Genom förändringen skapas bäst förutsättningar för att möta 
nuvarande och kommande krav på tillgänglighet, kontinuitet, hög kvalitet, effektivt 
resursutnyttjande samt en hållbar långsiktig kompetensförsörjning inom området. 
Analysverksamhet kommer fortsatt att finnas tillgängligt i tillräcklig omfattning på 
samtliga akutsjukhus och övriga enheter som bedriver till exempel operationsverksamhet. 
Om även ansvaret för den provtagningsverksamhet som finns på samtliga sjukhus ska 
överföras eller fortsatt drivas inom respektive sjukhusförvaltning bör prövas i den fortsatta 
processen. Styrelsen för SU har, i enlighet med sitt reglemente, ett särskilt uppdrag att 
bedriva forskning och utveckling i samverkan med Göteborgs universitet, i enlighet med 
det nationella avtalet om läkarutbildning och forskning mellan staten och VGR (ALF-
avtalet).  

Tidplan och process för genomförandet 
Organisationsförändringen innebär att de laboratoriemedicinska verksamheterna inom 
specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin vid 
NU-sjukvården, Kungälv sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus organisatoriskt överförs till 
SU. Den organisatoriska förändringen bör göras först, genom att t.ex. skapa 
regiongemensamma verksamhetsområden som bemannas med verksamhetschefer. Efter 
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organisationsförändringen inleds ett samordningsarbete inom respektive nytt 
verksamhetsområde. Det som måste vara på plats innan organisationsförändringen genomförs 
är organisationsstrukturen med tillhörande verksamhetsområden, verksamhetschefer, 
ekonomimodell, överenskommelser mellan SU och övriga sjukhusförvaltningar, administrativa 
rutiner för personal, ekonomi, fakturering samt kvalitetsstruktur för att säkerställa 
ackreditering. En tydlig och strukturerad mottagandeprocess behöver också vara klar i 
tillräckligt god tid före genomförandet.   

Förändringen kan göras på olika sätt; antingen hela organisationsförändringen vid ett tillfälle 
eller uppdelat i etapper. Vid en uppdelning i etapper, kan man tänka sig att 
laboratorieverksamheten vid en förvaltning i taget organisatoriskt överförs till SU eller att ett 
nytt verksamhetsområde i taget bildas. Det kan exempelvis handla om att samla all patologi 
inom ett verksamhetsområde till att börja med. Ett annat sätt är att genomföra förändringen vid 
ett och samma tillfälle på en övergripande regional nivå. Fördelen med att göra allt vid ett 
tillfälle är att förändringen kan genomföras mer samordnat och arbetet med att skapa en 
gemensam organisation kan göras för alla ingående delar på en gång. Nackdelen är att det är en 
stor förändring som ska ske vid ett tillfälle, med en större förändringsbörda under en kortare 
period än vid en fasad process.  
 
Om organisationsförändringen genomförs i steg kommer den ta lång tid eftersom det behövs 
ett par månader mellan varje förändring. Det innebär att det tar längre tid innan vi kan se 
eventuella effekter av samordningen. Det finns också en risk att de verksamheter som flyttar 
sist får en relativt lång period mellan beslut och genomförande, vilket kan verka hämmande på 
utveckling av verksamheten. Om man flyttar verksamhet i en förvaltning åt gången tar det 
också lång tid innan en ny verksamhetsledning finns på plats.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att hela organisationsförändringen genomförs vid ett 
tillfälle. 

Ur ett budget- och ekonomistyrningsperspektiv är det mest fördelaktigt att genomföra en 
organisationsförändring vid ett årsskifte. Mot bakgrund av detta samt för att säkra tillräcklig tid 
för den politiska beslutsprocessen och berördas delaktighet i genomförandet föreslås att 
förändringen i genomförs 2021-01-01. Resurser att genomföra förändringen behöver säkras.  

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet  
Diagnostiken finansieras idag genom den ersättning för utförd vård som sjukhus, 
vårdvalsverksamheter och annan hälso- och sjukvård, erhåller från hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. Ersättning för diagnostikkostnader ingår därmed som en komponent 
ibland annat DRG-ersättningen till utförarna, oavsett om kostnaden uppstår genom att 
diagnostiken utförs av respektive förvaltning själv eller om de betalat annan för att utföra 
den. 

Det är viktigt att finansieringsmodellen säkerställer diagnostikens utveckling över 
tid. 
 
Inom VGR finns flera olika ersättningsmodeller. Den modell som ska tas fram för att 
fördela kostnaderna för laboratorieverksamheten bör kunna likna den som idag används för 
den serviceverksamhet som Servicenämnden bedriver på uppdrag av respektive 
förvaltning. Den exakta modellen, inklusive exempelvis hantering av över- och underskott 
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i laboratorieverksamheten, regler för återbetalning och underskott hos leverantör mm samt 
dess konsekvenser per sjukhus, kommer arbetas fram regiongemensamt och vara klar 
under våren 2020. 

Allt annat lika ska laboratorieverksamheten samlat inte kosta mer om den organiseras 
samlat i en organisation. Snarare skapas möjlighet för effektiviseringar med, på sikt, lägre 
styckkostnader. Däremot kan respektive utförarförvaltning komma få ändrad kostnadsbild.  

Ersättningsformen bör utformas med hänsyn till syftet att ta betalt för tjänsten men även 
utifrån att styra beteenden. I många fall är diagnostiken en central del under framtagandet 
av nya processer och det är viktigt att tidigt ta hänsyn till eventuellt förändrad 
kostnadsbild. En förutsättning för att kunna ersätta vårdtjänster är att det finns ett bra och 
tydligt beskrivningssystem som visar vad som utförts. Arbetet med att ta fram ett 
gemensamt beskrivningssystem har genomförts i VGR, genom Diagnostikrådet och 
projektet för analysförteckningen, som införs succesivt under 2019. 
 
För medicinsk diagnostik är rörlig ersättningsmodell vanligt då den upplevs ge en koppling 
mellan kostnad och beställning. Modellen underlättar också förändringar över tid. Vid 
införande av ny diagnostik som kan vara mycket dyr är det viktigt att den merkostnaden 
bärs av hela processen då förändringen i oftast leder till minskade kostnader i andra delar 
av vården samt för individ och samhälle i stort.  
 
För laboratoriemedicin inom VGR föreslås en ersättning till SU per analys utifrån 
självkostnad baserat på årlig efterkalkyl av kostnader. I dagsläget finns en gemensam 
intern prislista för primärvården (offentlig och privata vårdcentraler med avtal) och en då 
sjukhusförvaltningarna debiterar varandra. Denna modell föreslås fortsätta inom den 
samordnade laboratorieorganisationen. 

Prissättningsmodellen i den nyligen avslutade upphandlingen av laboratorieverksamheten i 
Skövde är uppbyggd utifrån styckprisersättning.  

Sjukhusförvaltningarna och andra interna beställare av laboratorietjänster kan inte fritt 
välja leverantör utan den bygger på nuvarande närhetsprincip, för att säkerställa att rätt 
kompetens och resurser kan säkras inom VGR samt för att säkerställa utveckling över tid 
och medicinsk expertis inom diagnostik. Regelbundna kunddialoger ska genomföras där 
beställning av volymer, behov av nya analyser och samarbetsfrågor behandlas Till detta 
ska forum skapas för professionell dialog. 

Genomförande av beslut 
Efter att regionfullmäktige har fattat ett inriktningsbeslut kommer regionstyrelsen 
fortsatt bereda ärendet och ta de initiativ som behövs för att genomföra 
organisationsförändringen.  

Beredning    
För information om beredning på tjänstemannanivå se avsnitt Uppdragets 
genomförande. 
 
Information planeras att ges på RS-MBL den 15 april 2019. 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-05-21 
Diarienummer SKAS 2019-00255 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

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

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Remissyttrande Fördelning av arbetsuppgifter 
mellan vård- och servicepersonal 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har inga synpunkter på förslaget till 
riktlinje för fördelning av arbetsuppgifter mellan vård- och 
servicepersonal. 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har mottagit en remiss från regionstyrelsen avseende 
ett förslag till riktlinje för fördelning av arbetsuppgifter mellan vård- och 
servicepersonal. 
 
Riktlinjen är framtagen av servicenämnden och ”ska ses som ett stöd för det 
fortsatta arbetet med att uppgiftsväxla vårdnära servicetjänster, och frigöra 
resurser till vård”. 
 
Riktlinjen omfattar fördelning av arbetsuppgifter inom områdena 

 Måltidshantering  
 Städning/Rengöring  
 Materialförsörjning  
 Patienttransport 

 
Riktlinjen anger inte vilka arbetsuppgifter som ska arbetsväxlas utan hur 
fördelningen av arbetsuppgifter mellan Regionservice och respektive 
sjukhusförvaltning ska göras. 
 
Förvaltningen har inga synpunkter på innehållet i riktlinjen. 

Beredning 
Ärendet har beretts inom kvalitets- och utvecklingsenheten. Samtliga 
verksamhetsområden och enheter inom förvaltningskontoret har fått möjlighet att 
lämna synpunkter. 
 
2019-05-29 Sjukhusledning 
2019-06-03 Presidiet 
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Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Susanne Gustavsson 
Kvalitetschef

Bilaga 
 Förslag till regional riktlinje för fördelning av arbetsuppgifter mellan vård- 

och servicepersonal 

Besluten skickas till 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
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Sammanfattning 
Riktlinjen är framtagen som ett delresultat från det projekt som kundrådet för intern service 
beslutade att starta upp 2018. I projektets slutrapport föreslås att Regionservice arbetar 
fram ett förslag på en regional riktlinje, inklusive en gränsdragningslista där det framgår 
vilka arbetsuppgifter som bör utföras av vård- respektive servicepersonal i Västra 
Götalandsregionen. 

Riktlinjen ska ses som ett stöd för det fortsatta arbetet med att uppgiftsväxla vårdnära 
servicetjänster, och frigöra resurser till vård. 

 

Syfte  
Riktlinjen ska säkerställa kartläggning av arbetsuppgifter som är lämpliga att 
uppgiftsväxla. Den ska även vara en arbetsmodell för införandet på sjukhusförvaltningar 
inom Västra Götalandsregionen. 
 

Ansvar 
Varje berörd chef har ett ansvar för att riktlinjen genomförs och efterlevs. 

 

Omfattning och avgränsning 
Riktlinjen omfattar fördelning av arbetsuppgifter inom följande områden: 

 Måltidshantering 

 Städning/Rengöring 

 Materialförsörjning 

 Patienttransport 
 

 

Utveckling/revidering 
Servicedirektören ansvarar för en årlig revidering av innehåll och uppföljning av 
förvaltningarnas införandeplaner. Revideringen förankras i kundrådet för intern service. 
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Gränsdragning och ansvarsfördelning 
 
Generellt: 

 Fördelning av arbetsuppgifter ska ske i nära samarbete mellan sjukhusförvaltning 
och Regionservice 

 Parterna ansvarar för att tillräckliga resurser avsätts för projektarbete och ett 
effektivt genomförande 

 Parterna ska tillsammans upprätta en införandeplan för de arbetsuppgifter 
som ska uppgiftsväxlas  

 

Ansvar sjukvård: 

 Kartläggning och beslut över vilka arbetsuppgifter som ska uppgiftsväxlas 
utifrån gränsdragningslista 

 Internt kommunikationsansvar 
 Projektledning för lokalt genomförande  
 Intern uppgifts- och kompetensväxling 

 
Ansvar Regionservice: 

 Utveckla och tillhandahålla gränsdragningslista för kartläggning av 
arbetsuppgifter som ska uppgiftsväxlas 

 Rekrytera, utbilda och organisera för uppgiftsväxlade arbetsuppgifter   

 Tillse att servicepersonal har nödvändig kompetens, checklistor och 
instruktioner. 

 Utveckla en modell för metodstöd till vården 

 Bistå med förändringsledning 
 

Kvalitet 
Kvalitetsarbetet baseras på kravet i de olika arbetsuppgifterna. Generellt kan sägas att det 
finns inbyggda kvalitetskrav, som exempelvis inom måltidshanteringen 
(egenkontrollprogram) och lokalvård (INSTA). Därutöver innehåller 
tjänstebeskrivningarna i de flesta fall redan kvalitetsnivåer som Regionservice ska leverera.  

 Uppföljning av kvalitetsnivåer ska ske regelbundet i servicesamverkan 
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Kompetenskrav för servicepersonal 
Personal som ingår i uppdragets utförande ska ha genomgått nödvändig utbildning eller 
introduktion i arbetsuppgifterna. 

 För städning/rengöring gäller: Regionservice grundutbildning inom 
lokalvård 

 För måltidshantering gäller: Utbildning i livsmedelshygien  

 Personal som arbetar i vårdnära lokaler ska följa Socialstyrelsens 
föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 

 

 

Hänvisning 
Till denna riktlinje finns en framtagen gränsdragningslista där ingående arbetsuppgifter 
finns detaljerade inom följande områden: 

 Måltidshantering 

 Städning/Rengöring 
 Materialförsörjning 

 Patienttransport 
 

Gränsdragningslistan ska användas i kartläggning och för beslut av vilka arbetsuppgifter 
som ska uppgiftsväxlas. 

Gränsdragningslistan kan också användas som en genomförandeplan och för uppföljning 
av den lokala framdriften. 

 

Införandestrategi 

 Införandeplanen avser sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen. 

 Införandet föreslås ske under en tre-årsperiod utifrån en regionalt fastställd 
plan som bryts ner på förvaltningsnivå. Inriktningen är att berörda 
förvaltningar ska påbörja genomförandet under 2019.  
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Tillhörande metodstöd för uppgiftsväxling 
 Gränsdragningslista (se exempel nedan) 

 Införandeplan  
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-06-05 
Diarienummer SKAS 2019-00001 
 
 

 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Lisbeth Jinnestål Fernow 
E-post: lisbeth.jinnestal_fernow@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Revidering av tidplan för styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus 2019 
Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer reviderad tidplan för 2019. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tidplan för 2019 revideras, då ett extra styrelsemöte läggs in den 30 augusti och 
mötet den 20 september flyttas till den 27 september. Båda mötena förläggs till 
Skaraborgs Sjukhus Skövde kl. 10.00 – 16.00. 
 

SKARABORGS SJUKHUS

Jörgen Thorn 
sjukhusdirektör 

Lisbeth Jinnestål Fernow 
nämndsekreterare

Bilaga 
 Förslag till reviderad tidplan 2019 

Skickas till 
 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 Sjukhusledning 
 Personalföreträdare 
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   Mötesplan för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2019 – revideras 2019-06-19 

Presidie  
  

Styrelsemöten och informationsdag 
  

Regional rapportering  
  

Regionfullmäktige  
  

18/1  
12.00 – 15.00 

  

30/1 
10.00 – 16.00 

 SkaS Skövde  
Årsredovisning 2018  

4/2 29/1 

18/2 
10.00 – 12.00 

28/2 

13.00 – 16.00 

Ambulansstationen Skövde 

  

 1/3  

09.00 – 16.00 

SkaS Lidköping  

Informationsdag SkaS verksamheter 

  

6/3 
13.00 – 15.00 

18/3 

10.00 – 16.00 

SkaS Skövde 

  9/4 

10/4 
09.00 – 12.00 

26/4 
10.00 – 16.00  
SkaS Skövde 

24/4 28/5 

20/5 
11.00 – 13.30 

24/5 

11.00 – 15.00 

SkaS Lidköping 

  

3/6 
13.00 – 15.00 

19/6 

12.00 – 16.00 

SkaS Skövde 
Kommentar utfall maj, prognos helår 

 

19/6 
Utfall maj och 
prognos helår 

10-11/6 

19/8 
13.00 – 15.00 

30/8 

10.00 – 16.00 

SkaS Skövde 

  

 
12/9 

13.00 – 15.00 
 
  

27/9 
10.00 – 16.00  
SkaS Skövde 

Delårsrapport augusti 

23/9 8/10 

10/10 
09.00 – 12.00 

 
 
 
 

 

24/10 

10.00 – 16.00 

SkaS Skövde 
VÖK 2020 

 5/11 

13/11 
13.00 – 15.00 

28/11 

10.00 – 16.00 

SkaS Skövde 
Detaljbudget 

 

 3/12 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-06-10 
Diarienummer SKAS 2019-00055 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Petter Hjalmarsson 
E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se

 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Anmälan av delegeringsbeslut 19 juni 2019 
Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus lägger redovisningen av anmälda 
delegeringsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälan av delegeringsbeslut 

 SKAS 2019-00112-5 Anställningar maj 2019 
 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

 

Besluten skickas till 
 - 

 
 



 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Ny sjukresebok fr o m 1 juni 2019 - SKAS 2019-00295-1 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Ny sjukresebok fr o m 1 juni 2019 : HS 2018-00019-24 - Ny sjukresehandbok from 1 juni 2019

Från: Carin Svensk 
Skickat: den 23 maj 2019 14:01 
Till: Habiliteringochhälsa; NU Nusjukv kansli; Universitetssjukhuset 

Sahlgrenska; Servicenämnden; Skaraborgs Sjukhus FB; PV Närhälsan; 
vaster.styrelsen@vgregion.se; Säs; folktandvården info; Ann Söderström; 
Anders Carlqvist; Margareta Axelson 

Ämne: HS 2018-00019-24 - Ny sjukresehandbok from 1 juni 2019 
Bifogade filer: Sjukresehandboken 190601.pdf; Ny sjukresehandbok from 1 juni 2019.pdf 
 
Hej! 
 
Här kommer delegeringsprotokoll från hälso- och sjukvårdsdirektören på delegation från hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen.  
 
Från och med 1 juni 2019 träder nytt sjukreseregelverk i kraft, bilaga Sjukresehandboken.  

 
 
Hälsning 
 
Carin Svensk  
Regionutvecklare 
Koncernstab hälso- och sjukvård 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon 010-441 13 71 
E-post: carin.svensk@vgregion.se 
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Allmänt om sjukresa 
Regelverket har sin grund i lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. I lagen 
framgår att resekostnadsersättning ska beräknas enligt de grunder som 
sjukvårdshuvudmannen bestämmer samt att ersättning kan betalas ut efter prövning av 
sjukvårdshuvudmannen. Det är regionfullmäktige som beslutar om egenavgifter och 
ersättningar. Regelverket finns samlat i denna sjukresehandbok som är beslutad med stöd 
av delegering av hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HS 2018 - 00019). 

Regelverket bygger på att sjukresor ska ske miljövänligt, trafiksäkert och 
kostnadseffektivt. I första hand ska sjukresa ske med kollektivtrafik. Det är patientens 
ansvar att ta sig till hälso- och sjukvården.  

Regelverket är ett stöd för handläggningen av enskilda ersättningsärenden. Ansökan om 
resekostnadsersättning lämnas till Sjukresor i Västra Götalandsregionen som prövar om 
resekostnadsersättning kan betalas ut enligt gällande regelverk. 

I vissa fall kan en patient behöva åka sjukresetaxi till hälso- och sjukvården. För detta 
krävs ett tillstånd från en vårdgivare som har bedömt att patienten på grund av sitt 
hälsotillstånd behöver åka sjukresetaxi. Västtrafik AB har upphandlat taxibolag samt 
Kund- och resetjänst för att sjukresor med sjukresetaxi ska vara så kostnadseffektivt och 
miljövänligt som möjligt. Sjukresetaxi ska därför bokas via Kund- och resetjänst. 

En sjukresa ersätts från en patients folkbokföringsadress eller från den plats där ett akut 
vårdbehov uppstår till en offentligt finansierad vårdgivare.   
 
Resekostnadsersättning betalas ut för resor som har gjorts under innevarande år och ett år 
tillbaka i tiden. Belopp som understiger 50 kronor utbetalas inte. Resekostnadsersättning 
betalas ut till patienten. Till personer under 18 år betalas resekostnadsersättningen ut till 
den vårdnadshavare som begär ersättningen. För utbetalning till annan person än patienten 
krävs fullmakt. 

Resekostnadsersättning prövas enligt 3 § lag om resekostnadsersättning vid sjukresor 
utifrån det regelverk som Västra Götalandsregionen beslutat om. Patienten har ingen 
laglig rätt att överklaga sitt beslut eftersom beslutet om resekostnadsersättning är ett så 
kallat verkställighetsbeslut. Patienten har ändå rätt till omprövning av den tolkning som 
gjorts av regelverket när beslut tagits. Ansökan om omprövning ska ske skriftligt till 
Sjukresor Västra Götalandsregionen. 

Patienter som har rätt till resekostnadsersättning  
 Personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. 

socialförsäkringsbalken och är bosatta i Västra Götaland. 
 

 Personer som omfattas av internationell överenskommelse om social trygghet 
som innefattar åtagande för Sverige att stå för resekostnader, t.ex. Nordiska 
konventionen, Gränssjukvårdsförordningen och EU-medborgare som uppvisar 
giltigt EU-kort.  
 

 Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 
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Begrepp  Definitioner 

Anslutningsresa 
Resa till och från närmaste hållplats/resecentrum för vidare resa 
med kollektivtrafik eller sjukresebuss Ronden. 

Barn och ungdomar 
Barn och ungdomar till och med 19 år. Från och med dagen då 
en patient fyller 20 år räknas man som vuxen enligt regelverket i 
denna handbok. 

Besöksresa Resa som rör besök hos sjukt barn inskrivet på sjukhus. 

Egenavgift Den del av resekostnaden som patienten själv står för. 

Egen bil När sjukresa företas med privat bil, egen eller annans. 

Folkbokföringsadress 
Den adress som patienten har i folkbokföringsregistret vid 
tidpunkten för vårdtillfället. 

Flyg 
Resa med reguljärflyg. Betraktas inte som kollektivtrafik i detta 
regelverk. 

Följeslagare 
Person som utan att själv få vård följer med när patientens ålder 
eller hälsotillstånd motiverar detta. En följeslagare ska ha fyllt 
16 år. 

Förgävesresa 
När en vårdgivare avbokar eller ändrar en tid för besök och 
patienten har betalat för till exempel tågbiljetter ska vårdgivaren 
ersätta patienten. Betraktas inte som sjukresa. 

Hemlandsting 
Det landsting/region där patienten vid vårdtillfällets inledning är 
folkbokförd. 

Högkostnadsskydd 

I Västra Götalandsregionen finns ett regionalt 
högkostnadsskydd. Det innebär att en patient maximalt ska 
betala 1 650 kronor i egenavgifter under en 12-månadersperiod. 
Högkostnadsskyddsperioden påbörjas vid första resan och gäller 
12 månader framåt i tiden. 

Kollektivtrafik Resa med buss, sjukresebuss Ronden, spårvagn, tåg eller båt. 

Korttidsboende, -
plats 

Boende utanför det egna boendet avsedd för tillfällig vård och 
omsorg. 

Medresenär En person som följer med patienten som sällskap. 

Ny medicinsk 
bedömning 

Om en patient har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom 
kan patienten få en ny medicinsk bedömning inom eller utom 
hemlandstinget. 
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Begrepp  Definitioner 

Permission 
Överenskommelse mellan patient och hälso- och 
sjukvårdspersonal om att patienten lämnar vårdenheten för viss 
tid under vårdtillfället. 

Permissionsresa Resa i samband med permission. Betraktas inte som en sjukresa. 

Sjukresa 
En sjukresa är en resa från patientens folkbokföringsadress eller 
från en plats där ett akut vårdbehov uppstår till en offentligt 
finansierad vårdgivare.    

Sjukresebuss Ronden 
Specialanpassad buss för patienter som går till de stora 
sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Betraktas som 
kollektivtrafik. 

Sjukresetaxi 
Taxi som är upphandlad för sjukresor som ändamål. Sjukresetaxi 
ska beställas av Kund- och resetjänst. 

Specialistvårdsremiss 
Används vid remittering till specialistvård som inte finns inom 
den egna verksamheten eller för ny medicinsk bedömning. 

Tillstånd/intyg 
sjukresetaxi 

Tillstånd i form av ett intyg från en vårdgivare som har bedömt 
att patienten på grund av sitt hälsotillstånd behöver åka 
sjukresetaxi. 

Vårdgivare 

Offentligt finansierade vårdgivare inom och utom Västra 
Götaland inklusive vårdgivare med avtal, vårdgivare enligt lag 
(1993:1651) om läkarvårdsersättning och vårdgivare enligt lag 
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi. 

Överflyttningsresa 
Överflyttning av patient inom den slutna vården, oavsett om 
resorna sker inom eller utom Västra Götaland. Betraktas inte 
som en sjukresa.  
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Resor som ger rätt till ersättning  
Enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning kan resor ersättas till och från offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård. Till dessa räknas Västra Götalandsregionens egna 
förvaltningar, vårdgivare med avtal, vårdgivare enligt lag (1993:1651) om 
läkarvårdsersättning och vårdgivare enligt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi. 

Regelverket gäller inom Västra Götalandsregionen och omfattar de som är folkbokförda i 
Västra Götaland. I vissa fall kan resekostnadsersättning lämnas när vård givits i annat 
landsting.  

En sjukresa ersätts till och från en patients folkbokföringsadress eller från en plats där ett 
akut vårdbehov uppstår till en offentligt finansierad vårdgivare.    

Följande resor kan ge rätt till resekostnadsersättning 

Vård och behandling som ger rätt till resekostnadsersättning utifrån lag 
(1991:419) om resekostnadsersättning: 
 

 Besök som rör vård och behandling i den öppna hälso- och sjukvården.  
 In- och utskrivning i den slutna hälso- och sjukvården. 
 Besök som rör utprovning och anpassning av hjälpmedel. 
 Tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 
 Besök som rör rådgivning i födelsekontrollerande verksamhet. 
 Besök efter specialistvårdsremiss för att få vård inom vårdgarantins tidsgränser, få 

tillgång till kompetens hos annan vårdgivare eller få en ny medicinsk bedömning 
inom eller utom Västra Götaland. 

Vård och behandling som ger rätt till resekostnadsersättning utifrån regionala 
beslut: 
 

 Resor till besök i öppen vård med anledning av barns sjukdom.  
 Resor till besök hos sjukt barn som vårdas på sjukhus. 
 Följeslagares kostnader i samband med sjukresor. 
 Resor till besök avseende information om förestående operation/behandling. 
 Vid organdonation när mottagaren är folkbokförd i Västra Götaland. Donatorn 

kan vara folkbokförd i annat landsting eller utomlands.  
 Gästdialys utanför Västra Götaland till närmaste vårdgivare. 
 Resor till besök enligt samverkansavtal med Region Halland och Region 

Värmland. 
 Resor till och från rehabiliteringsvistelse inom landet som beslutats av  

Remitteringssekretariatet.  

 Resor till och från flygplats/motsvarande vid rehabiliteringsvistelse utomlands som 
beslutats av Remitteringssekretariatet. 

 Resor till behandling utanför vårdinrättning tillsammans med hälso- och 
sjukvårdspersonal. Vårdgivaren måste styrka att behandling sker på annan plats. 
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 Insatser som innehåller betydande inslag av utbildning och träning vilket utgör ett 
led i behandlingen och som ingår i vårdgivarens hälso- och sjukvårdsansvar.  

 Resa vid akut hänvisning från vårdgivare till en annan vårdgivare. Till exempel 
från vårdcentral till akutmottagning och när akutmottagning hänvisar till annan 
akutmottagning. 

 När vårdnadshavare eller annan anhörig utgör ett led i behandlingen av sjukt barn 
kan resekostnadsersättning utbetalas. Detta gäller även när vårdnadshavare eller 
annan anhörig deltar i utbildning som rör barnets sjukdom och behandling.  

 Övernattning i samband med sjukresor. 

Resa till eller från annan adress än folkbokföringsadress 
 
En sjukresa kan ersättas när det är olämpligt att en patient på grund av medicinska skäl 
återvänder till sin bostad. 

 Om patienten blir placerad på korttidsboende inom Västra Götaland ersätts resan 
från vårdgivaren även om resan blir längre än resan till folkbokföringsadressen. 
Detta gäller också när patienten som tillfälligt är placerad på ett korttidsboende ska 
åka på ett planerat besök till hälso- och sjukvården. 
 

 Om en patient ska vistas hos anhörig inom Västra Götaland istället för att återvända 
till sin folkbokföringsadress kan resan i dessa fall ersätts från vårdgivaren även om 
resan blir längre än resan till folkbokföringsadressen. Vårdgivaren måste styrka att 
medicinska behov föreligger för vistelse hos anhörig.  
 

 När en patient placeras på korttidsboende eller vistas hos anhörig utanför Västra 
Götaland kan resan ersättas motsvarande mellan vårdgivare och patientens 
folkbokföringsadress.  

Resa mellan arbetsplats/skola och vårdgivare godkänns när resan är lika lång eller kortare 
som mellan folkbokföringsadressen och vårdgivaren.  

Dialysvård 
Dialysvård betraktas som akut sjukvård. Detta innebär att en dialyspatient kan byta 
vistelseort inom Västra Götaland och samtidigt ha rätt till resekostnadsersättning till valfri 
vårdgivare inom länet som kan ge dialysbehandlingen.  
 
Patienter som har hemdialys och som byter vistelseort inom Västra Götaland, till exempel 
när de vistas i sin sommarbostad, har rätt till resekostnadsersättning. I dessa fall betraktas 
bostaden (folkbokföringsadressen) som vårdinrättning. Reseersättning kan utbetalas vid 
resa mellan sommarbostaden och vårdinrättningen i hemmet. 
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Resor som inte ger rätt till ersättning 
 

 Resor till helprivata vårdgivare, det vill säga vårdgivare som saknar avtal med ett 
landsting.  

 När remiss/betalningsförbindelse krävs och vården har givits utan att den har blivit 
beviljad. Det gäller både öppen och sluten vård. 

 När en patient själv väljer att få vård utanför Västra Götaland undantaget Region 
Halland och viss vård i Region Värmland enligt gällande samverkansavtal.  

 Hemresa efter akut vård utanför Västra Götaland. 
 Permissionsresa på patientens begäran.  
 Om patienten avbokar eller ändrar tid för besök och har haft utlägg för resa så utgår 

ingen ersättning. Det gäller även vid sjukdom. 
 I samband med reparation av hjälpmedel samt transport av enbart hjälpmedel. 
 Besök avseende hälsovård till exempel vaccinationer, hälsokontroller och intyg. 
 Till barnavårdscentral (BVC) eller mödravårdscentral (MVC). 
 Resor till och från utlandet eller inom annat land. 
 För egenträning. 
 Till optiker. 
 Perukutprovning.  
 Transport av avliden.  

 

När annan myndighet ansvarar för resa till och från hälso- 
och sjukvården 
 

 Resor till sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den 
kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

 För patienter som får vård enligt smittskyddslagen (2004:168). Anspråk på 
reseersättning ställs till Försäkringskassan. 

 Personer som studerar/tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. 
 Personer som är häktade, anhållna eller intagna på kriminalvårdsanstalt ansvarar 

kriminalvården för. 

Resor som vårdgivaren har kostnadsansvar för 
 

 Permissionsresor. 
 Överflyttningsresor.  
 Förgävesresor. 

När permissions- och överflyttningsresor sker på vårdgivarens initiativ bokas 
permissionsresan via Kund- och resetjänst. Kostnadsställe/ansvarsnummer ska uppges. 
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Förgävesresa 
Vårdgivaren ska ersätta patienten när de avbokar eller ändrar en tid för besök och patienten 
har betalat för till exempel tågbiljetter. Patienten ska ersättas för hela beloppet om 
biljetterna är betalda och inte går att avboka, även om någon resa ännu inte har påbörjats. 
Patienten ska inte betala egenavgift. 
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Färdsätt och egenavgifter  
Det är patientens ansvar att ta sig till och från hälso- och sjukvården. I första hand ska 
kollektivtrafik användas. Till kollektivtrafik räknas buss, sjukresebuss Ronden, spårvagn, 
tåg eller båt. Resa med sjukresetaxi kan endast beviljas om vårdgivare utfärdat tillstånd i 
form av intyg om att medicinska skäl finns som kräver resa med sjukresetaxi. 

För att få resekostnadsersättning för sjukresa ska patienten ansöka på särskild blankett. Till 
ansökan ska bifogas kvitto på besök inom vården. Detta kan styrkas genom kvitto på betald 
patientavgift, nollkvitto eller intyg om att slutenvård ägt rum. Eventuella färdbiljetter ska 
också bifogas. Om resekostnaden för kollektivtrafik inte kan styrkas med biljett ersätts 
resan motsvarande kontoladdning i de fall man kan få fram prisuppgift. 

Egenavgifter 
Vid resa med kollektivtrafiken bokar och betalar patienten själv sina biljetter. Egenavgiften 
är den del av resekostnaden som patienten själv får stå för. Resterande del av 
resekostnaden kan ersättas. Egenavgift tas ut per enkelresa. 

Vid resa med sjukresetaxi betalar patienten endast egenavgift för resan när den är beställd 
hos Västtrafiks Kund- och resetjänst. Vid resa med sjukresebuss Ronden tas ingen 
egenavgift ut.  

När flera färdsätt används tas endast en egenavgift ut. Det är den högsta egenavgiften som 
ska tas ut.  

Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.  

Färdsätt 
Egenavgift per 
enkelresa 

Övrigt 

Sjukresebuss Ronden 0 kr Avgiftsfri anslutningsresa 

Kollektivtrafik med buss, tåg, 
spårvagn, båt 

20 kr Avgiftsfri anslutningsresa 

Egen bil 100 kr Milersättning 18,50 kr/mil 

Flyg 200 kr Avgiftsfri anslutningsresa 

Sjukresetaxi, specialfordon, 
liggande transporter 

80 kr 
Tillstånd/Intyg från 
vårdgivare krävs. 
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Hur beräknas resekostnadsersättningen?  
Vid resa med kollektivtrafik såsom spårvagn, buss eller båt ska resekostnadsersättning 
betalas ut enligt gällande biljettpris. Resa med tåg och flyg ska i första hand ske med 
billigaste alternativ.  

Resekostnadsersättning för en periodbiljett kan betalas ut om kortet inhandlats enbart i 
syfte att resa till och från hälso- och sjukvården. Avdrag för egenavgift ska endast göras 
för första och sista resan. Den totala resekostnadsersättningen för en periodbiljett får inte 
överstiga vad patienten sammanlagt hade fått i resekostnadsersättning per resa för 
biljetter eller kontoladdning. 

Resekostnadsersättning för sjukresa med reguljärflyg kan ersättas när avståndet överstiger 
50 mil mellan bostaden och vårdgivaren.  

Exempel kollektivtrafik: 
Patientens bussbiljett kostar 115 kronor enkel väg. Patientens totala biljettkostnad är 230 
kronor.  
 
Egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik är 20 kronor enkel väg. Patienten betalar 
sammanlagt 40 kronor i egenavgifter för att besöka hälso- och sjukvården.  

Resekostnadsersättning på 190 kronor ska betalas ut till patienten.   

Exempel egen bil: 
Patientens färdväg från folkbokföringsadressen till vårdgivaren är 8 mil (milersättning 
18,50 kr/mil = 148 kronor) Egenavgiften enkel väg är 100 kronor. Efter avdragen 
egenavgift blir resekostnadsersättningen 48 kronor enkel väg. 

Resekostnadsersättning tur och retur ska betalas ut på 96 kronor. 

I och med att egenavgiften är 100 kronor måste resan överstiga 5,4 mil enkel väg för att 
resekostnadsersättning ska kunna betalas ut. Parkeringsavgift och trängselskatt ersätts inte. 

Egenavgifter för asylsökande och personer som vistas utan 
nödvändiga tillstånd 
Asylsökande och personer som vistas utan nödvändiga tillstånd till och med 19 år betalar 
ingen egenavgift för sjukresa. 

Asylsökande och personer som vistas utan nödvändiga tillstånd och som fyllt 20 år åker 
med sjukresebuss Ronden avgiftsfritt. För en sjukresa med kollektivtrafik är egenavgiften 
20 kronor för dessa grupper. För övriga färdsätt är egenavgiften begränsad till maximalt 40 
kronor. Detta regleras i förordning om vårdavgifter mm. för vissa utlänningar (1994:362) 
och i förordning om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan 
nödvändiga tillstånd (2013:412). 
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Tillstånd för att få resa med sjukresetaxi 

Tillstånd från vårdgivare 
För att få åka sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transport krävs ett tillstånd i form 
av ett intyg. Det är patientens aktuella medicinska hälsotillstånd som avgör om patienten 
kan åka med kollektivtrafiken, sjukresebuss Ronden eller inte. Detta gäller även vid resa på 
grund av akut vårdbehov. Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 
som träffat patienten.  

Orsaker som att det är långt till den allmänna kollektivtrafiken eller att kollektivtrafiken 
har glesa och oregelbundna avgångar berättigar inte till tillstånd för att få åka med 
sjukresetaxi. 

I samband med förlossning kan resekostnadsersättning betalas ut till och från vårdgivare 
utan att tillstånd har utfärdats. 

Resa med sjukresetaxi 

Västtrafik AB har upphandlat taxibolag samt Kund- och resetjänst för att sjukresor med 
taxi ska vara så kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. Sjukresetaxi ska därför 
bokas via Kund- och resetjänst. I de fall patienten inte har bokat taxi hos Kund- och 
resetjänst kan ersättning inte utbetalas.  

För vård i annat landsting kan anslutningsresa med taxi ersättas från resecentrum till och 
från vårdgivare. I dessa fall godtas resa som inte är beställd via Kund- och resetjänst. 

Resor med sjukresetaxi ska samordnas. Det innebär att resan inte alltid går den kortaste 
vägen då andra resenärer kan hämtas upp och stiga av på olika platser under resans gång. 
Patienten får även vara beredd på att anpassa sin avresetid.  

Tidsvinst kan inte åberopas som skäl till att åka sjukresetaxi. I samband med besök i hälso- 
och sjukvården är den maximala väntetiden tre timmar för sjukresa med kollektivtrafik 
eller sjukresebuss Ronden. Om väntetiden överskrider tre timmar kan patienten få åka 
sjukresetaxi utan tillstånd från vårdgivare.  

Avgift vid utebliven resa 
Om en patient uteblir eller inte har avbokat beställd sjukresetaxi och en kostnad för resan 
har uppstått ska patienten betala en avgift på 200 kronor. Avgiften får inte räknas in i 
högkostnadsskyddet för sjukresor. I de fall vårdgivaren är orsaken till ej avbokad 
sjukresetaxi ställs kravet till denna.   
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Övernattning / patienthotell 
Övernattningskostnader kan i följande fall ersättas:  

 När patienten inte kan åka med kollektivtrafik eller flyg samma dag för att komma i 
tid till sitt besök. Ersättning för övernattning kan endast beviljas om patienten reser 
med kollektivtrafik. 
 

 När patienten inte hinner avsluta hemresan med kollektivtrafik eller flygsamma 
dag. Ersättning för övernattning kan endast beviljas om patienten reser med 
kollektivtrafik. 
 

 När det har bedömts motiverat att patienten stannar kvar på vårdorten för 
öppenvård under mer än en dag mellan behandlingstillfällena. Bedömningen görs 
mot bakgrund av bland annat patientens tillstånd, resans längd och den resekostnad 
som skulle ha ersatts om patienten rest fram och tillbaka mellan 
behandlingstillfällena. 
 

 Övernattning på grund av medicinska orsaker. En natt före och en natt efter 
vårdtillfället kan beviljas. Intyg krävs av vårdgivare.  
 

En patient har vid övernattningar enligt ovan rätt till fri anslutningsresa / 
resekostnadsersättning från patienthotell / övernattningsställe till vårdgivaren. Egenavgift 
ska inte tas ut. 

I första hand ska övernattning ske på patienthotell genom vårdgivarens försorg. När detta 
inte är möjligt ersätts kostnaden för övernattning på hotell med skäligt belopp. Patienten 
bokar hotell och betalar hotellkostnaden och kan i efterhand få ersättning. Ersättning 
betalas normalt ut för ett rum. Om patienten har tillstånd för flera följeslagare kan 
ersättning betalas ut för mer än ett rum.  

Kostnad för hotellrum inkluderar normalt frukost. Någon ersättning för separat kostnad för 
kost ersätts inte.  
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Barn och ungdomar till och med 19 år  
Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen egenavgift vid sjukresa.  
 

Följeslagare 
Barn och ungdomar till och med 19 år har rätt att ha med sig en följeslagare utan 
egenavgift och utan intyg från vårdgivare. Om fler än en följeslagare krävs ska behovet 
styrkas med intyg utfärdat av vårdgivare. 

Besök som ett led i behandlingen  
När vårdnadshavare eller annan anhörig utgör ett led i behandlingen av sjukt barn kan 
resekostnadsersättning utbetalas. Detta gäller även när vårdnadshavare eller annan anhörig 
deltar i utbildning som rör barnets sjukdom och behandling. Vid deltagande i utbildning 
kan maximalt två personer få resekostnadsersättning. Det är inte något krav på att barnet är 
med vid besöket. Besök som ett led i behandlingen ska styrkas av berörd vårdgivare.   

Barn som vårdas på sjukhus 
Vårdnadshavare eller annan anhörigs kostnad för resa och eventuell övernattning kan 
ersättas när ett barn vårdas på sjukhus. Ersättning kan lämnas för en besöksresa per 
kalendervecka. Det är inget som hindrar att veckobesök ersätts även om den andra 
vårdnadshavaren eller annan anhörig vistas stadigvarande hos barnet på sjukhuset. 

Vårdnadshavares besök hos för tidigt födda barn ska betraktas som ett led i behandlingen 
och resekostnadsersättning kan utbetalas. De första tre månaderna krävs inget intyg från 
vårdgivare för att resekostnadsersättning ska utbetalas. 

Övrigt 
Alla resor med anledning av sjukdom hos barn ska registreras på barnet.  

För utbetalning av resekostnadsersättning till annan än vårdnadshavare krävs fullmakt, till 
exempel familjehemsförälder, god man eller förmyndare. 

Vid delad vårdnad kan förälder få resekostnadsersättning från annan folkbokföringsort än 
barnets. Det gäller endast vårdnadshavare som är folkbokförda i Västra Götaland. 
Vårdnadshavare som är folkbokförda utanför Västra Götaland kan endast få 
resekostnadsersättning från barnets folkbokföringsadress till och från vårdgivare.  
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Följeslagare och medresenär 

Följeslagare  
En patient kan på grund av ålder eller hälsotillstånd vara i behov av en följeslagare. 
Resekostnaden för följeslagaren ska räknas in i patientens resekostnad. Något avdrag för 
egenavgift för följeslagaren ska inte göras. Patient och följeslagare måste göra resan 
tillsammans. 

Alla patienter oavsett ålder har rätt att vid sjukresa med kollektivtrafik såsom sjukresebuss 
Ronden, buss, tåg, spårvagn och båt ha med sig en följeslagare utan kostnad och intyg från 
vårdgivare. I ansökan om ersättning ska det framgå vem som är följeslagare. 

Barn och ungdomar tom 19 år har rätt att ha med sig en följeslagare utan kostnad och utan 
intyg från vårdgivare. Detta gäller samtliga färdsätt. 

Personer fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med sjukresetaxi ha med sig en följeslagare 
utan kostnad och utan intyg från vårdgivare.  

Intyg från vårdgivare krävs 
För sjukresa med sjukresetaxi eller flyg krävs intyg för följeslagare avseende 
åldersgruppen 20 till och med 84 år.  

Personer med färdtjänsttillstånd ska även fortsättningsvis ha rätt att avgiftsfritt ha med 
följeslagare vid resa med sjukresetaxi. Det krävs dock ett tillstånd i form av ett intyg från 
vårdgivare om att behov föreligger att åka sjukresetaxi. 

Om behov föreligger för fler än en följeslagare krävs intyg från vårdgivare som styrker 
detta. Det gäller samtliga färdsätt.  

Medresenär 
En medresenär är en person som följer med patienten som sällskap.  
Medresenären betalar 80 kronor för sjukresetaxi och gällande kollektivtrafiktaxa för 
sjukresebuss Ronden. 

Övrigt 
Antalet följeslagare eller medresenärer är begränsat till maximalt två stycken per patient 
vid resa med sjukresetaxi.  
 
En patient vars tillstånd kräver ambulanstransport kan vara i behov av att någon följer med 
till hälso- och sjukvården för att redogöra för händelseförlopp med mera. Om den som 
följer med vid sådant tillfälle inte får resa med ambulansen utan åker separat, kan 
resekostnadsersättning betalas ut om vårdgivaren styrker behovet. För barn och ungdomar 
till och med 19 år krävs inget intyg. Avdrag för egenavgift ska inte göras.  

När en följeslagare åker med en patient som blir inskriven på sjukhus kan 
resekostnadsersättning utbetalas även för följeslagarens återresa. Motsvarande gäller för 
resa till vårdgivare när en följeslagare reser till ett sjukhus för att följa med en patient på 
resan från sjukhuset. Resekostnadsersättning kan utbetalas med högst det belopp som 
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motsvarar patientens färdväg till vårdgivare, dvs mellan patientens folkbokföringsadress 
och vårdgivare.  

När en följeslagare åker med en patient till hälso- och sjukvården och väntetiden för 
återresa med kollektivtrafik eller sjukresebuss Ronden överskrider tre timmar kan 
följeslagaren få resa med sjukresetaxi utan tillstånd från vårdgivare. Sjukresetaxi ska 
bokas via Kund- och resetjänst. 
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Vård utanför Västra Götaland 

Specialistvårdsremiss 
När en patient är i behov av specialistvård eller ny medicinsk bedömning i annat landsting 
kan resekostnadsersättning betalas ut till patienten. Specialistvårdsremissen måste utfärdas 
av en offentligt finansierad vårdgivare.  

Vårdgaranti  
När en vårdgivare remitterar en patient enligt vårdgarantin kan resekostnadsersättning 
betalas ut till patienten. Vård enligt vårdgarantin kan ges inom Västra Götaland eller i ett 
annat landsting. Vårdgivaren ska vara offentligt finansierad.  

Valfrihet 
När en patient själv väljer att få vård i ett annat landsting kan resekostnadsersättning inte 
betalas ut.  

Resekostnadsersättning kan utbetalas vid valfrihet i Region Halland och för viss vård i 
Region Värmland enligt gällande samverkansavtal. 

Övriga vårdtillfällen som kan ge rätt till 
resekostnadsersättning 
När en Västra Götalänning vistas i annat län och söker vård kan resekostnadsersättning 
betalas ut för resa till närmaste vårdgivare som kan ge lämplig vård. Återresa kan ersättas 
till den plats varifrån resan startade eller till patientens tillfälliga vistelseadress. Återresa 
till folkbokföringsadressen ersätts inte.  

En patient som påbörjat behandling eller har remiss till vårdgivare utanför Västra Götaland 
och som flyttar till Västra Götaland kan få resekostnadsersättning för sammanlagt två 
vårdtillfällen om patienten väljer att fortsätta vården utanför Västra Götaland.   
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Skydd mot höga kostnader 
Som skydd mot höga kostnader för sjukresor finns ett regionalt högkostnadsskydd. Det 
innebär att en patient maximalt ska betala 1 650 kronor i egenavgifter under en 12-
månadersperiod. Det är egenavgifter för sjukresor som ligger till grund för 
högkostnadsskyddet. 

Högkostnadsskyddsperioden påbörjas vid första resan och gäller 12 månader framåt i tiden. 
Det är inte tillåtet att förlänga frikortets giltighetstid genom att stryka egenavgifter. 

När patienten har betalat 1 650 kronor i egenavgifter kan frikort utfärdas för resterande del 
av 12-månadersperioden. Frikortet ger rätt till avgiftsfria sjukresor under förutsättning att 
övriga kriterier för sjukresa och resekostnadsersättning är uppfyllda.   

Om resekostnaden för en sjukresa inte överstiger egenavgiften för det aktuella färdsättet 
betalas inte resekostnadsersättning ut. Resekostnaden räknas dock in i högkostnadsskyddet.  

Frikort 
När patienten har betalat egenavgifter motsvarande 1 650 kronor ska ansökan om frikort 
skickas in till sjukresor i Västra Götalandsregionen. Det är patienten som själv får bevaka 
när högkostnadsskyddets tak uppnåtts. Till ansökan ska bifogas kvitto på besök inom 
vården. Detta kan styrkas genom kvitto på betald patientavgift, nollkvitto eller 
besöksunderlag från vårdgivare. Kallelser och kvitton på kortbetalning gäller inte. 
Eventuella färdbiljetter ska också bifogas.  

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd kan inte ansöka 
om högkostnadsskydd och frikort. 

 
Återbetalning 

Har patienten betalat egenavgifter överstigande 1 650 kronor ska återbetalning göras. 
Återbetalning görs under innevarande högkostnadsskyddsperiod. Återbetalning görs inte 
om beloppet understiger 50 kronor.  
 
Utomlänspatienter hänvisas till sitt hemlandsting. 
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Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen 

 
 
Behandling av ärenden med stöd av delegering från hälso- och sjukvårdsstyrelsen punkt 6: 
Utfärda tillämpningsanvisningar för sjukresor. 
 

Ny sjukresehandbok from 1 juni 2019 
Diarienummer HS 2018-00019 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören godkänner sjukresehandboken som träder i 

kraft den 1 juni 2019.  
2. Berörda handläggare har rätt att göra redaktionella ändringar i 

sjukresehandboken. 
3. Berörda handläggare har rätt att göra ändringar i patientavgiftshandboken 

vid regionala eller statliga beslut som påverkar regelverket.  
 

Sammanfattning av ärendet  
Under 2017 och 2018 har en översyn gjorts av sjukreseregelverket. Syftet med översynen 
har varit att sjukresor ska kunna genomföras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och 
kostnadseffektivt sätt. En del av översynen har varit att underlätta resande med 
kollektivtrafik och sjukresebuss Ronden.  

Beslutsunderlag  
 Sjukresehandboken  

 
Sjukresehandboken kommer också att presenteras på Vårdgivarwebben  
www.vgregion.se/sjukresor  
 
 

Beslutsdatum 2019-05-21 
 
 
 
Ann Söderström  
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 

Beslutet skickas till + eventuella bilagor 
Habilitering & Hälsa habiliteringochhalsa@vgregion.se 
NU-sjukvården nusjukv.kansli@vgregion.se 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se 
Servicenämnden servicenamnden@vgregion.se 
Skaraborgs Sjukhus diariet.skas@vgregion.se 
Styrelsen för Närhälsan narhalsan@vgregion.se 
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Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård,  narhalsan@vgregion.se 
Styrelsen för sjukhusen i väster sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se 
Södra Älvsborgs Sjukhus sas@vgregion.se 
Tandvårdsstyrelsen info.folktandvarden@vgregion.se 
 
Ann Söderström för anmälan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Anders Carlqvist 
Carin Svensk 
Margareta Axelson 
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Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 27 maj 2019 15:43 
Till: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Säs; NU Nusjukv kansli; Skaraborgs 

Sjukhus FB; PV Närhälsan; Sverker Hänel; Anna Erlingsdotter Wass; Nina 
Hautanen; Thomas Wahlberg; Emma Mattsson; Lise-Lotte Risö Bergerlind; 
HSN Göteborg FB; HSN Norra FB; HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra 
FB 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 25 april 2019 - § 114 
Återrapportering av införandet av sprututbytesverksamhet och dess 
kostnader 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 25 
april 2019 - Återrapportering av införandet av sprututbytesverksamhet 
o....pdf; Återrapportering av införandet av sprututbytesverksamhet och 
dess kostnader.pdf; Bilaga 1 Sprututbytesverksamhet VGR 2018.pdf; 
Bilaga 2 ekonomirapport sprututbyte.pdf 

 
Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
Västra Götalandsregionen 
 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 114 

Återrapportering av införandet av sprututbytesverksamhet 
och dess kostnader 
Diarienummer HS 2017-00834 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar informationen.  
2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande får i uppdrag att prolongera 

vårdöverenskommelserna mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och respektive 
styrelse för NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs 
sjukhus, samt Södra Älvsborgs sjukhus till 2020-12-31  

3. Uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018-01-10, § 7, är fullgjort.  

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 10 januari 2018, § 7, om inrättande 
av sprututbytesverksamhet i Västra Götalandsregionen och gav hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna tvååriga 
vårdöverenskommelser för 2018–2019 med styrelserna för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården samt Skaraborgs 
sjukhus om sprututbytesverksamhet. 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören återkommer enligt uppdrag till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen med en uppföljning av sprututbytesverksamheten och  
dess kostnader. 
 
Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella 
målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland 
individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten vänder sig till 
individer med intravenöst missbruk, folkbokförda i Västra Götalandsregionen, 
oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 
18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, viss 
reproduktiv och sexuell hälso- och sjukvård samt basal kroppssjukvård erbjudas. 
 
Från driftstart i slutet av 2018 till och med sista mars har mottagningarna haft 263 
inskrivna brukare/patienter som genererat 1 159 besök. 
 
Mot bakgrund av förseningar i etableringen av sprututbytet under 2018 för 
samtliga berörda sjukhus1 så har förvaltningarna inte kunnat starta sin verksamhet 
enligt plan. Nuvarande vårdöverenskommelse löper ut den 31 december 2019 och 
har då i princip gällt i 13 månader. Innan ansvaret för sprututbytesverksamheten 
eventuellt överförs till hälso- och sjukvårdsnämnderna, är det en fördel om 
verksamheten stabiliseras vad gäller volymer eftersom verksamheten fortfarande 
befinner sig i en uppbyggnadsfas. Om hälso- och styrelsen prolongerar 
vårdöverenskommelserna mellan hälso- och styrelsen och respektive berörd 
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utförarstyrelse, skulle det ligga i linje med ursprungliga intentionen med en 
tvåårig vårdöverenskommelse. 
 
Från driftstart i slutet av 2018 till och med sista mars i år har mottagningarna haft 
263 inskrivna brukare/patienter som genererat 1 159 besök2. 33 procent av de 
inskrivna bedöms vara heroinister. 
 
Rapporten är en del av Plan för internkontroll och säkerhet för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 2019 med anledning av kontrollområde ”Styrelsens medel når 
inte önskad effekt”. 

Beredning 
Information till fackliga organisationer enligt MBL § 19 har skett den 15 april 2019. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-11 
 Bilaga 1 Verksamhet sprututbytesmottagningarna 2018  
 Bilaga 2 Ekonomirapport sprututbyte  

Skickas till 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna  
 Styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs 

sjukhus, NU-sjukvården samt Skaraborgs sjukhus  
 Styrelsen för gemensam hälso- och sjukvård  
 Styrelsen för Närhälsan  
 Sverker Hänel  
 Anna Erlingsdotter Wass  
 Nina Hautanen  
 Thomas Wahlberg  
 Emma Mattsson för vidarebefordran till koncernledningen  
 Lise-Lotte Risö Berglind  
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-04-11 
Diarienummer HS 2017-00834 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Nina Hautanen 
Telefon: 0709 26 15 38 
E-post: nina.hautanen@vgregion.se

 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Återrapportering av införandet av 
sprututbytesverksamhet och dess kostnader 
Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar informationen. 
2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande får i uppdrag att prolongera 

vårdöverenskommelserna mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
respektive styrelse för NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Skaraborgs sjukhus, samt Södra Älvsborgs sjukhus till 2020-12-31 

3. Uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018-01-10, § 7, är fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 10 januari 2018, § 7, om inrättande av 
sprututbytesverksamhet i Västra Götalandsregionen och gav hälso- och sjukvårdsstyrelsens 
ordförande i uppdrag att teckna tvååriga vårdöverenskommelser för 2018–2019 med 
styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-
sjukvården samt Skaraborgs sjukhus om sprututbytesverksamhet. 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören återkommer enligt uppdrag till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen med en uppföljning av sprututbytesverksamheten och 
dess kostnader. 
 
Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella 
målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland 
individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten vänder sig till 
individer med intravenöst missbruk, folkbokförda i Västra Götalandsregionen, 
oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 
18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, viss 
reproduktiv och sexuell hälso- och sjukvård samt basal kroppssjukvård erbjudas. 
 
Från driftstart i slutet av 2018 till och med sista mars har mottagningarna haft 263 
inskrivna brukare/patienter som genererat 1 159 besök. 
 
Mot bakgrund av förseningar i etableringen av sprututbytet under 2018 för 
samtliga berörda sjukhus1 så har förvaltningarna inte kunnat starta sin verksamhet 
enligt plan. Nuvarande vårdöverenskommelse löper ut den 31 december 2019 och 
                                                 
1 NU-sjukvården startade i slutet av oktober, SU och SkaS i december. 
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har då i princip gällt i 13 månader.  Innan ansvaret för sprututbytesverksamheten 
eventuellt överförs till hälso- och sjukvårdsnämnderna, är det en fördel om 
verksamheten stabiliseras vad gäller volymer eftersom verksamheten fortfarande 
befinner sig i en uppbyggnadsfas. Om hälso- och styrelsen prolongerar 
vårdöverenskommelserna mellan hälso- och styrelsen och respektive berörd 
utförarstyrelse, skulle det ligga i linje med ursprungliga intentionen med en 
tvåårig vårdöverenskommelse.   
 
Från driftstart i slutet av 2018 till och med sista mars i år har mottagningarna haft 
263 inskrivna brukare/patienter som genererat 1 159 besök2. 33 procent av de 
inskrivna bedöms vara heroinister. 
 
Rapporten är en del av Plan för internkontroll och säkerhet för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 2019 med anledning av kontrollområde ”Styrelsens medel når 
inte önskad effekt”. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Ersättning för drift 
Driftstart av sprututbytesverksamheten planerades ske succesivt med start under 
tredje och fjärde kvartalet 2018 och beräknades vara i full drift från 2019-01-01. 
Ersättning för full drift är 21,4 mnkr3. Verksamheten ersätts med ett fast belopp i 
tolftedelar. Beloppet ska täcka verksamhetens totala kostnader och betalas ut i 
sin helhet, under förutsättning att verksamheten bedrivs i full skala. Om 
öppettiderna skulle vara kortare än de överenskomna minskas ersättningen 
procentuellt; ekonomisk avstämning sker kvartalsvis. 

I beslutsunderlaget till HSS 2017-12-21 framgick att totalkostnaden för full drift 
av verksamheten beräknades till 21,4 mnkr per år. Första året bedömdes 
uppstartskostnader tillkomma beräknade till 2,6 mnkr. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen beslutade finansiera verksamheten under en uppbyggnads- 
och stabiliseringsfas åren 2018–2019. Det fanns indikationer på att 
verksamheterna inte skulle hinna starta före hösten; därför bedömde 
koncernkontoret helårseffekten till 10,2 mnkr för 2018. Hanteringen av 
finansiering för 2020 kommer att omhändertas i det kommande budgetarbetet.   

Bedömningen av kostnader för ombyggnation eller iordningsställande av 
vårdmodul (ej hyra), inköp av möbler, inredning, inköp av datorer, inkoppling, 
larm, pekskärmar, gynekologisk undersökningsstol samt undersökningsbrits 
baserades på uppgifter från förvaltningarna. Däremot kunde förvaltningarna våren 
2018 inte ange uppskattningar för etableringskostnader såsom projektering, analys 
av markförhållanden med mera som uppstår vid uppförande av vårdmoduler. De 
bedömdes svåra att uppskatta, och koncernkontoret avstod från att estimera dessa 
kostnader och låg därför utanför budget. 
                                                 
2 Antalet inskrivna kan vara något i underkant, vilket visat sig när personalen manuellt registrerat 
s.k. pinnstatistik och jämfört med de data som matats in i registreringsverktyget.  
3 Uppdelat per förvaltning: 3 714 tkr per år för NU-sjukvården, SkaS och SÄS och för SU 10 243 
tkr per år. 
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Då det varit förseningar i etablering av sprututbyte under 2018 för alla fyra 
sjukhusen (NU, SU, SkaS, samt SÄS) så har förvaltningarna ej kunnat starta sin 
verksamhet enligt plan (initialt juli 2018, därefter framflyttat till tredje och fjärde 
kvartalet). NU startade första mottagningen månadsskiftet oktober – november, 
SU i december och SkaS likaså. SÄS planerar starta hösten 2019. Därmed har de 
ej utnyttjat budgeterat belopp om 10,2 mnkr för 2018, vilket ger ett positivt 
resultat om 5,5 mnkr för 2018.  
 
Nuvarande vårdöverenskommelser löper ut 2019-12-31 och har då i princip gällt 
endast 13 månader. Innan ansvaret för sprututbytesverksamheten eventuellt 
överförs till hälso- och sjukvårdsnämnderna, är det en fördel om verksamheten 
stabiliseras vad gäller volymer eftersom verksamheten fortfarande befinner sig i 
en uppbyggnadsfas. Om hälso- och styrelsen väljer att prolongera 
vårdöverenskommelserna mellan hälso- och styrelsen och respektive berörd 
utförarstyrelse, skulle det ligga i linje med ursprungliga intentionen med en 
tvåårig vårdöverenskommelse.   
 
Från driftstart i slutet av 20184 till och med sista mars har mottagningarna haft 
263 inskrivna brukare/patienter som tillsammans genererat 1 159 besök. 

 
 

Redovisning av delförslag 
Regionstyrelsen beslutade 2018-02-06, § 22, att ansöka hos Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) om att starta och bedriva sprututbytesverksamhet vid fyra 
sjukhus i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också att 
regiondirektören får i uppdrag att samordna verksamheten vid de fyra 
sprututbytesmottagningarna. 
 
Regionfullmäktige beslutade den 10 april 2018, § 59, att alla åtgärder som sker 
vid sprututbytesmottagningarna ska vara befriade från patientavgifter.  

Beredning 
Information till fackliga organisationer enligt MBL § 19 sker den 15 april 2019.  

                                                 
4 NU-sjukvården startade i slutet av oktober, SU och SkaS i december. SÄS planerar starta nov-19. 

Utbudspunkter
Prognos antal 

besök/vecka*

Utfall antal 

besök/vecka

Prognos antal 

besök/dag*

Utfall antal 

besök/dag

SU/Ö 242 58 48 12

NU 40 5 8 2

SKaS 40 6 8 3

SÄS

VGR tot 322 69 64 17

*Prognossiffrorna baseras på Socialstyrelsens bedömning av antal intravenösa missbrukare i VGR år 

2012, givet att sprututbyte sker cirka 14 ggr/per person och år. 
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Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 
  

Sverker Hänel                                                                      
Tf. direktör beställning och 
produktionsstyrning hälso- och sjukvård    

Bilaga 
 Bilaga 1 Verksamhet sprututbytesmottagningarna 2018 
 Bilaga 2 Ekonomirapport sprututbyte 

Tidigare beslut 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut 2017-05-17, § 123, Införande av 

sprututbytesprogram i Västra Götalandsregionen 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut 2018-01-10, § 7, Inrättande av 

sprututbytesverksamhet i Västra Götalandsregionen 

Besluten skickas till 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 Styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs 

sjukhus, NU-sjukvården samt Skaraborgs sjukhus 
 Styrelsen för gemensam hälso- och sjukvård 
 Styrelsen för Närhälsan 
 Sverker Hänel 
 Anna Erlingsdotter Wass 
 Nina Hautanen 
 Thomas Wahlberg 
 Emma Mattsson för vidarebefordran till koncernledningen 
 Lise-Lotte Risö Berglind 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Återrapportering av införandet av sprututbytesverksamhet och dess kostnader - SKAS 2019-00303-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Återrapportering av införandet av sprututbytesverksamhet och dess kostnader : Bilaga 1 Sprututbytesverksamhet VGR 2018

Återrapportering HSS 25 april 2018, sprututbytesverksamheten i VGR, version 2019-04-08 Bilaga 1

Sprututbytesmottagningarna totalt, Västra Götalandsregionen per sista mars1

Antal besök: 1 159
Antal inskrivna: 263
Utbytta sprutor och kanyler: utdelade kanyler: 14 490 utdelade sprutor: 12 247

inlämnade kanyler: 11 632 inlämnade sprutor: 6 993
Antal hivtester resp. positiva: 194 tester/0 positiva
Antal hepatittester resp. positiva:

Tester för HBV: 216
Positiva testresultat för HBV: 1
Tester för HCV: 206
Positiva testresultat för HCV RNA: 112
Positiva testresultat för HCV antikroppar: 142

Förekomst av HIV-infektion: 1
Förekomst av hepatit b infektion: 1
Förekomst av hepatit c infektion: 126

1 Data avser tiden från driftstart 2018(NU-sjukv: okt-18, SU och SkaS dec-18) t.o.m. 31 mars 2019
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Återrapportering HSS 25 april 2018, sprututbytesverksamheten i VGR, version 2019-04-08 Bilaga 1

Sprututbytesmottagningen SU/Ö

Antal besök: 924
Antal inskrivna: 192
Utbytta sprutor och kanyler: utdelade kanyler: 10 410 utdelade sprutor: 8 439

inlämnade kanyler: 6 716 inlämnade sprutor: 5 117
Antal hivtester resp. positiva: 162 tester/0 positiva
Antal hepatittester resp. positiva:

Tester för HBV: 155
Positiva testresultat för HBV: 1
Tester för HCV: 155
Positiva testresultat för HCV RNA: 84
Positiva testresultat för HCV antikroppar: 118

Förekomst av HIV-infektion: 1
Förekomst av hepatit b infektion: 1
Förekomst av hepatit c infektion: 94
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Återrapportering HSS 25 april 2018, sprututbytesverksamheten i VGR, version 2019-04-08 Bilaga 1

Sprututbytesmottagningen NU-sjukvården

Antal besök: 109
Antal inskrivna: 35
Utbytta sprutor och kanyler: utdelade kanyler: 2 007 utdelade sprutor: 1 820

inlämnade kanyler: 3 318 inlämnade sprutor: 1 201
Antal hivtester resp. positiva: 33 tester/0 positiva
Antal hepatittester resp. positiva:

tester för HBV: 29
positiva testresultat för HBV: 0
tester för HCV: 19
positiva testresultat för HCV RNA: 18
positiva testresultat för HCV antikroppar: 14

Förekomst av HIV-infektion: 0
Förekomst av hepatit b infektion: 0
Förekomst av hepatit c infektion: 22
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Återrapportering HSS 25 april 2018, sprututbytesverksamheten i VGR, version 2019-04-08 Bilaga 1

Sprututbytesmottagningen SkaS2

Antal besök: 126
Antal inskrivna: 36
Utbytta sprutor och kanyler: utdelade kanyler: 2 073 utdelade sprutor: 1 988

inlämnade kanyler: 1 598 inlämnade sprutor: 675
Antal hivtester resp. positiva: 32 tester/0 positiva
Antal hepatittester resp. positiva:

Tester för HBV: 32
Positiva testresultat för HBV: 0
Tester för HCV: 32
Positiva testresultat för HCV RNA: 10
Positiva testresultat för HCV antikroppar: 10

Förekomst av HIV-infektion: 0
Förekomst av Hepatit B infektion: 0
förekomst av Hepatit C infektion: 10

2 Öppnade 2018-12-19, första patienten kom 2019-01-02
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Återrapportering HSS 25 april 2018, sprututbytesverksamheten i VGR, version 2019-04-08 Bilaga 1 

 

Sprututbytesmottagningen SÄS 

 

Planerad start av verksamhet: 1 november 2019  
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Ekonomi sprututbytesverksamhet/Anders Collén, VEI        Bilaga 2 

 

Analysmånad 
 

Sprututbyte +A2:F40  
Undertryck objekt - Summan är null eller noll (rader) 

aktivitet 9419     
Dec 2018 prel     

 Utfall Tkr Utfall ack Tkr Budget avvikelse 

9419 
Sprututbytesprogram 

100 Externa företag Övriga personalkostnader -14 -33   
Verksamhetskostnader 0 -200   
Fastighetskostnader 0 -5   
IT-kostnader -370 -383   
Övriga kostnader -14 -49   
Summa -398 -670   

400 Statliga myndigheter Sociala avgifter -3 -30   
Summa -3 -30   

490 Hushåll och individer Lönekostnad -43 -482   
Semesterlöneskuld mm -5 -19   
Summa -48 -501   

701 Moderförvaltningen Sociala avgifter -19 -199   
Summa -19 -199   

702 Regionstyrelsen Övriga kostnader -46 -46   
Summa -46 -46   

731 Sahlgrenska Universitetssjuk Övriga intäkter 634 634   
Verksamhetskostnader 0 -1 495   
Övriga kostnader 0 -1 255   
Summa 634 -2 117   

732 NU-sjukvården Verksamhetskostnader 0 -280   
Summa 0 -280   

733 Södra Älvsborgs sjukhus Övriga kostnader 0 -117   
Summa 0 -117   

734 Skaraborgs sjukhus Verksamhetskostnader -129 -729   
Summa -129 -729   

Summa Övriga intäkter 634 634   
Lönekostnad -43 -482   
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Ekonomi sprututbytesverksamhet/Anders Collén, VEI        Bilaga 2 

Semesterlöneskuld mm -5 -19   
Sociala avgifter -22 -229   
Övriga personalkostnader -14 -33   
Verksamhetskostnader -129 -2 704   
Fastighetskostnader 0 -5   
IT-kostnader -370 -383   
Övriga kostnader -60 -1 467   
Summa -10 -4 689 10 200 5 511 
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Översänder arvodesberedningens beslut om Rutiner för granskning och attest av elektroniska 
reseräkningar för förtroendevalda. 
 
 
Vänlig hälsning 
 
Barbro Thyni 
Nämndsekreterare 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Telefon: 010-441 01 43, 0700-372 445 
E-post: barbro.thyni@vgregion.se 
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§ 42 

Rutiner för granskning och attest av elektroniska 
reseräkningar för förtroendevalda. 
Diarienummer RS 2019-03428 

Beslut 
1. Arvodesberedningen fastställer rutin för granskning och attest av 

elektroniska reseräkningar för förtroendevalda.  

Sammanfattning av ärendet 
Arvodesberedningen fastställer rutin för granskning och attest av elektroniska 
reseräkningar för förtroendevalda. Rutinen ersätter RS 38–2015 och gäller från 
och med 1 januari 2019.  
 
Revisorerna genomförde 2012 en granskning av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. Regionstyrelsen och arvodesberedningen har därefter bedrivit ett 
arbete för att förbättra och kvalitetssäkra hanteringen av arvoden. 
  
Under 2019 är elektroniska reseräkningar under införande. Ambitionen är att 
samtliga nämnder ska kunna ha tillgång till den digitala reseräkningen. 
Checklista Granskning och attest för arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
ska användas tillsammans med denna rutin.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 190508 

Skickas till 
 Samtliga nämnder och styrelser, expediering@vgregion.se  
 Nämndsekreterare, namndsekreterare@vgregion.se för kännedom 
 Förtroendevaldas arvoden och ersättningar, 

koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se för kännedom  
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Beslutad av: Arvodesberedningen, 2019-05-20

Diarienummer: RS 2019–03428

Giltighet: från 2019-01-01 till 2022-12-31

Rutinen gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och
kansli

Dokumentet ersätter: RS 38–2015

Rutin

Gran skn i n g och attest av el ektron i ska
reseräkn i n gar för förtroen deval da
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Inledning  
Västra Götalandsregionen fastställer policyer och riktlinjer för frågor 
där det är värdefullt att ha ett gemensamt förhållningssätt och göra på 
ett likartat sätt.  

Syfte 
Revisorerna genomförde 2012 en granskning av arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. Regionstyrelsen och arvodesberedningen har därefter bedrivit ett 
arbete för att förbättra och kvalitetssäkra hanteringen av arvoden.  

Under 2019 är elektroniska reseräkningar under införande. Ambitionen är att 
samtliga nämnder ska kunna ha tillgång till den digitala reseräkningen. 

Checklista Granskning och attest för arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
ska användas tillsammans med denna rutin.  

Attest 
Innebär att attestanten godkänner att den ekonomiska händelsen är ändamålsenlig 
och ryms inom beslutad budget. Attest innebär att  

 konteringen är korrekt 

 kontroller enligt rutin har utförts  

 utbetalning kan ske.  
 

För att säkerställa att den som ska attestera vet att kontroll har skett ska 
reseräkningarna hanteras enligt följande rutin.  

1. Granskning 
En tjänsteman, t ex nämndsekreteraren, granskar reseräkning enligt den checklista 
som är framtagen. Om blanketten inte är klar för attest, t ex att kvitton 
saknas/felaktigt kvitto eller om blanketten inte är korrekt ifylld, skickas blanketten 
tillbaka till den förtroendevalde.  
Den förtroendevalde måste då göra en ny elektronisk reseräkning.  När 
granskningen av blanketten är klar godkänner tjänstemannen. I ett mail skickas en 
notifiering till attestanten om att det finns ärende för attest.   
 
2. Attest 
Av tillämpningsanvisningar till attest-och utanordningsreglementet framgår att det 
är den som attesterar som har ansvaret för att kontroll har skett och är den som 
godkänner utbetalningen. Du som attesterar ska 

 kontrollera att blanketten är undertecknad av behörig granskare 
 godkänna blanketten  
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Vice ordföranden attesterar ordförandens reseräkningar efter att ha kontrollerat att 
granskning är gjord. 
 
Godkänns ansökan skickas den vidare för utbetalning. Vid godkännande behövs 
ingen kommentar.  
 
Godkänns inte en ansökan så skickas den tillbaka via mail till granskaren med en 
motivering till avslaget som skrivs i rutan.  
 
3. Registrering 
Godkänd ansökan lämnas för registrering och utbetalning som sker centralt via 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar.  
 
 

 

 

  



 Arvodesberedningens beslut om Rutiner för granskning och attest av elektroniska reseräkningar för förtroendevalda - SKAS 2019-00309-1 Arvodesberedningens beslut om Rutiner för granskning och attest av elektroniska reseräkningar för förtroendevalda : Checklista

Giltighet: från 2019–01–01 till 2022-12-31

Checklistan gäller för: Västra Götalandsregionen

Innehållsansvar: Koncernavdelning ärendesamordning och
kansli

Checklista

Gran skn ing och attest för arvoden och
ersättn ingar för förtroen deval da
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Checklistan är framtagen för att säkerställa utbetalningar av arvoden 
och ersättningar för förtroendevalda och används tillsammans med 
rutin för granskning och attest av elektroniska reseräkningar för 
förtroendevalda.  

 Granska 
 

1. Du som granskar ska först kontrollera att den förtroendevalde var 
med på mötet/förrättningen.  
 

2. Därefter ska du kontrollera att följande finns med och är tydligt 
angivet:  

 namn 
 personnummer 
 e-post 
 mer än 50 km enkel väg 
 datum för förrättningen 
 ändamål 
 färdväg/förrättningsort 
 nämnd/styrelse 
 är du regionråd/oppositionsråd? Vid Nej, är det möjligt att ansöka om 

arvode och förlorad arbetsinkomst  
 är du ordförande för vald nämnd? Vid Nej, är det möjligt att ansöka om 

arvode och förlorad arbetsinkomst 
 tid för avresa 
 tid för återkomst 
 transportmedel 
 trängselskatt 
 utlägg p-avg: endast elektroniskt originalkvitto via sms eller e-post. Glöm 

inte att skicka in kvittot i original, annars betalas ingen ersättning ut. 
 kollektivtrafik: endast elektroniskt originalkvitto via sms eller e-post. Glöm 

inte att skicka in kvittot i original, annars betalas ingen ersättning ut. 
 måltider  

 
3. Gör därefter en rimlighetskontroll av ersättningar och 

kvittokontroll 
 

4. Saknas något eller är felaktigt ska blanketten avslås med 
motivering. Meddelande skickas till den förtroendevalde som får 
göra en ny reseräkning.  
 
Godkänns ansökan skickas den vidare för utbetalning utan 
kommentar.  
 

Om du som granskar inte varit närvarande på mötet/förrättning kan ”annan person” 
behöva styrka närvaro. Det kan ske genom att ”annan person” styrker det muntligt 
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eller i mejl till granskaren som noterar i kommentarrutan. Finns det 
delegeringsbeslut på deltagande kan granskaren notera det i kommentarrutan.  

 

Attestera 
Attest innebär att attestanten godkänner att den ekonomiska händelsen är 
ändamålsenlig och ryms inom beslutad budget. Attest innebär också att 

 konteringen är korrekt 
 kontroller enligt rutin har utförts 
 utbetalning kan ske.  

Registrera 
Godkänd ansökan skickas för registrering och utbetalning som sker centralt av 
administrativkoordinator för förtroendevaldas arvoden och ersättningar.  
 
Innan registrering görs kontroll  

 att blanketten är undertecknad av behörig granskare 
 att blanketten är attesterad av behörig attestant 
 att originalkvitto bifogat 

Lönetransaktionslistor 
Efter lönekörningen granskas lönetransaktionslistorna. Detta sker centralt av 
administrativkoordinator för förtroendevaldas arvoden och ersättningar.  
 
Arvoden och ersättningar betalas ut med stöd av Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Västra Götalandsregionen RS 2017–05989 och kollektivavtal RS 
2018–05392 TRAKT T.  



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Vidgade kriterier för introduktionsfinansiering - SKAS 2019-00311-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Vidgade kriterier för introduktionsfinansiering : Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 22 maj 2019 - § 138 Vidgade kriterier för introduktionsfinansiering

Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 29 maj 2019 08:25 
Till: Anders Carlqvist; Magnus Kronvall; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; NU 

Nusjukv kansli; Skaraborgs Sjukhus FB; Säs; Sjukhusen väster styrelsen FB; 
PV Närhälsan; Habiliteringochhälsa; folktandvården info 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 22 maj 2019 - § 138 Vidgade 
kriterier för introduktionsfinansiering 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 22 
maj 2019 - Vidgade kriterier för introduktionsfinansiering.pdf 

 
Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 22 maj. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
Västra Götalandsregionen 
 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 138 

Vidgade kriterier för introduktionsfinansiering 
Diarienummer HS 2019-00231 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer kriterier för ordnat införande. 
2. Kriterier gäller för ordnat införande från och med etapp 3 2019. 
3. Uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-01-30, § 16, punkt 1 är 

fullgjort  

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i regionens åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans fattades 
beslut under hösten 2018 om översyn av processen för ordnat införande. Översynen 
ledde bland annat till beslut om att vidga kriterier för ordnat införande till att även 
omfatta volyms- och ambitionsökningar. Följande kriterier och begränsningar 
föreslås därför gälla för ordnat införande från och med etapp 3 2019. 
 
Kriterier för att ingå i processen 

 Det ska röra läkemedel, medicinteknisk produkt eller metod för införande i 
rutinsjukvård. Med metod avses metoder inom hälso- och sjukvård för utredning, 
behandling och uppföljning.  
Centrumbildning, ny organisering, verksamhetsutveckling, inmatning i 
register, FoU, strategiska utrustningsinvesteringar och IT-system hanteras 
inte inom ordnat införande 

 Läkemedlet, produkten eller metoden får inte vara infört i rutinsjukvård i regionen 
på nominerad indikation. Ordnat införande kan dock vara aktuellt om det föreligger 
en större ojämlikhet eller underanvändning i regionen och att ordnat införande är 
kopplat till regional plan för att åtgärda detta 

 Läkemedlet ska ha marknadsföringsgodkännande och den medicintekniska 
produkten ska vara CE-märkt 

 Det ska finnas ett vetenskapligt underlag för att ta ställning till patientnyttan 
 Ett införande ska medföra betydande regionala konsekvenser. Minst ett av 

nedanstående kriterier ska vara uppfyllt. 
o De årliga merkostnaderna i regionen ska uppgå till minst 2 mnkr om 

införandet ska ske på en vårdnivå och till minst 4 mnkr om införandet ska 
ske på flera vårdnivåer. De fyra vårdnivåerna är primärvård, länssjukvård, 
regionvård och nationell högspecialiserad vård. 

o Kräva större organisatorisk förändring som berör flera vårdnivåer eller flera 
utförare 

o Komplexa etiska överväganden, till exempel principiellt nya etiska 
överväganden 
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Processen 

 I introduktionsfinansieringen kan utöver löpande kostnader även inräknas en 
tillfällig insats för implementering, t ex utbildning och införandekoordinator.  

 Om kunskapsunderlag är under framtagande, eller planerade att tas fram, på 
nationell nivå kommer dessa i regel att inväntas innan beslut om ordnat införande 
fattas i regionen. Det kan gälla underlag från exempelvis Socialstyrelsen, 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Läkemedelsverket, MT-rådet, 
(medicinteknikrådet), eller NT-rådet, (nya terapier-rådet). 

Beredning 
Ärendet har beretts inom koncernstab hälso- och sjukvård, utkast har sänts på 
remiss till utförarförvaltningar och slutligt förslag har förankrats i Program och 
prioriteringsrådet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-17 

Skickas till 
 Anders Carlqvist för genomförande 
 Magnus Kronvall för vidarebefordran till Primör och Regionala 

programområden 
 Styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, 

Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster, 
Närhälsan, regiongemensam hälso- och sjukvård, Habilitering & Hälsa 
och Folktandvården för vidarebefordran till berörda förvaltningar för 
kännedom 

 
 



 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Förlängning av avtal med Diaverum Sweden AB - SKAS 2019-00312-1 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Förlängning av avtal med Diaverum Sweden AB : Expedierat Protokollsutdrag från HSNÖ den 23 maj 2019 - § 56 Förlängning av avtal med Diaverum Sweden AB

Från: Mari Nilsson 
Skickat: den 29 maj 2019 09:21 
Till: madeleine.klingryd@diaverum.com; Skaraborgs Sjukhus FB; Tomas 

Andersson; Eva Arrdal; Kathe Mandorff; Malin Wiklund; Maria Sallin 
Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSNÖ den 23 maj 2019 - § 56 

Förlängning av avtal med Diaverum Sweden AB 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 

den 23 maj 2019 - Förlängning av avtal med Diaverum Sweden AB.pdf 
 
Hej! 
 
Bifogar protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 maj. 
 
Läs samtliga handlingar i ärendet på östra hälso- och sjukvårdsnämndens hemsida. 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1637755?agendaItemId=247032 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsekreterare hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, 542 45 Mariestad 
Västra Götalandsregionen 
 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 56 

Förlängning av avtal med Diaverum Sweden AB 
Diarienummer HSNÖ 2015-00153 

Beslut 
1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger vårdavtal med Diaverum 

Sweden AB avseende dialysvård, med ett år från och med 31 juli 2020-  
31 juli 2021 

Sammanfattning av ärendet 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan 1 augusti 2015 ett avtal med 
Diaverum Sverige AB. Nuvarande avtal gäller till och med 2020-07-31. Möjlighet 
till förlängning om 2 år medges i avtalet.  
 
Avtalet avser poliklinisk behandling av njursvikt utan sådana medicinska 
komplikationer som kräver sjukhusvård eller intensifierad övervakning under 
dialysbehandlingen. Patienterna vistas i eget boende mellan behandlingarna. Med 
hemodialysbehandling avses samtliga vanligt förekommande behandlingar. Till 
exempel vanlig hemodialys med olika typer av filter, hemodefiltration och 
hemofiltration. 
 
Inköpsstyrgrupp hälso- och sjukvårdstjänster ställer sig bakom förslaget att avtalet med 
Diaverum Sweden AB förlängs från och med 31 juli 2020- 31 juli 2021. 
 
Avtalsansvarig handläggare på Koncernkontoret bedömer att det inte finns några hinder för 
förlängning då Leverantören har fullföljt sitt uppdrag i enlighet med avtal. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-16 
 Avtal med Diaverum Sverige AB 

Skickas till 
För genomförande:  

 Maria Sallin  
 Carolina Corin  

 
För information: 

 Diaverum Sweden AB, VD Madeleine Klingryd, 
madeleine.klingryd@diaverum.com   

 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus  
 Tomas Andersson  
 Eva Arrdal  
 Kathe Mandorff  
 Malin Wiklund  

 



 Regionstyrelsens beslut om Revidering av policy för styrning - SKAS 2019-00313-1 Regionstyrelsens beslut om Revidering av policy för styrning : Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2019 - Revidering av policy för styrning i Västra Götalandsregionen

Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 29 maj 2019 10:48 
Till: Expediering 
Ämne: Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 14 

maj 2019 - Revidering av policy för styrning i Västra Götalandsregionen 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2019 - 

Revidering av policy för styrning i Västra Götalandsregionen.pdf 
 
Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. Observera att ärendet även går till regionfullmäktige för beslut i 
vissa andra delar. Separat beslut därifrån kommer senare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 124 

Revidering av policy för styrning 
Diarienummer RS 2019-02491 

Beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande 

1. Regionfullmäktige antar reviderad policy för styrning i Västra 
Götalandsregionen. Policyn gäller från och med 2019-07-01. 

2. Policyn ersätter policy för styrning i Västra Götalandsregionen RF 2017-
09-19 § 115 och Plan för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs 
av privata utförare RF 2016-05-10 § 85. Dessa upphör att gälla från och 
med 2019-07-01.  

 
Regionstyrelsen beslutar för egen del 

1. Riktlinjer för intern kontroll RS 2014-03-25 § 382 upphör att gälla från 
och med 2019-07-01. 

2. Uppdraget från regionstyrelsen om att ta fram förslag på reviderade 
styrdokument inom intern styrning och kontroll RS 2019-03-05 § 54 är 
härmed genomfört.  

Sammanfattning av ärendet 
Koncernkontoret föreslår att den gällande policyn för styrning i Västra 
Götalandsregionen kompletteras för att omfatta styrning av intern kontroll och att 
riktlinjen för intern kontroll därmed avskaffas.  
 
Regionfullmäktige ska enligt kommunallagen varje mandatperiod anta ett 
program för uppföljning och insyn i verksamheter som lämnas över till privata 
utförare. Koncernkontoret föreslår att programmets principer också infogas i den 
reviderade policyn för styrning. Styrande dokument som beskriver Västra 
Götalandsregionens principer för styrning och uppföljning blir på så vis färre och 
styrningen blir enklare att förstå och ta till sig.  
 
Styrande dokument som beslutats av regionfullmäktige eller regionstyrelsen ska 
ses över minst vart femte år. Riktlinjer för intern kontroll beslutades av 
regionstyrelsen 2014-03-25 § 382. Förslaget på revidering av policyn innebär att 
riktlinjerna inte längre behövs.  
 
Policy för styrning omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder, 
styrelser och majoritetsägda bolag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-12 

 Policy för styrning av Västra Götalandsregionen 
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 Protokollsutdrag från ägarutskottet 2019-04-30 § 63 

Skickas till 
Regionstyrelsens beslut skickas till  

 Alla nämnder och styrelser för kännedom 
 
Regionfullmäktiges beslut samt policy för styrning i Västra Götalandsregionen 
skickas till 

 Alla nämnder och styrelser för kännedom och beaktande i utformning av 
sin egen styrning och uppföljning 

 Kontaktpersoner intern kontroll för alla nämnder och styrelser i Västra 
Götalandsregionen via maria.t.engstrom@vgregion.se  
 

 
 



 Regionstyrelsens beslut om Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård - SKAS 2019-00314-1 Regionstyrelsens beslut om Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård : Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2019 - Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård

Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 29 maj 2019 10:53 
Till: Ann-Sofi Lodin; Eva Arrdal; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; NU Nusjukv 

kansli; Skaraborgs Sjukhus FB; Säs; HSN Göteborg FB; HSN Norra FB; HSN 
Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB 

Ämne: Utskick av protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 14 
maj 2019 - Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 14 maj 2019 - 
Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård.pdf 

 
Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsekreterare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 126 

Åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård 
Diarienummer RS 2018-03279 

Beslut 
1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fördjupa samordningen 

av neonatalvården i Västra Götalandsregionen. 
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att senast den 30 april 

2020 återkomma med uppföljning av den fördjupande samordningen. 
Uppföljningen ska innehålla en redovisning över utvecklingen av 
patientsäkerhet, kvalitet, vårdplatser, bemanning samt kostnader för den 
samlade neonatalvården i Västra Götalandsregionen under 2019. 

3. Uppdraget från regionstyrelsen till regiondirektören den 27 augusti 2018 
(§ 236) är härmed slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
En översyn har gjorts av Västra Götalandsregionens (VGR) samlade behov av 
neonatalvård. Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att ta fram 
förslag på åtgärder för att tillgodose behovet av neonatalvård.  

Regionstyrelsens ägarskap för egenregiverksamhet innebär att styrelsen har ett 
samordningsansvar gentemot Västra Götalandsregionens egna 
utförarverksamheter inom samtliga verksamhetsområden.  

Regionstyrelsen föreslås ge regiondirektören i uppdrag att fördjupa samordningen 
av neonatalvården i VGR. Regionstyrelsen föreslås även ge regiondirektören i 
uppdrag att senast den 30 april 2020 återkomma med uppföljning av den 
fördjupande samordning. Uppföljningen ska innehålla en redovisning över 
utvecklingen av patientsäkerhet, kvalitet, vårdplatser, bemanning samt kostnader 
för den samlade neonatalvården i VGR under 2019. 

Neonatalrådet har medverkat i beredning. Berörda sjukhusdirektörer har getts 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-04-17 

 Bilaga: Verksamhetscheferna beskriver den verksamhet som de ansvarar 
för på respektive förvaltning 

 Protokollsutdrag från ägarutskottet 2019-04-30 § 66 
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Skickas till 
 Regiondirektören för genomförande 
 Eva Arrdal, direktör för kännedom 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset för kännedom 
 Styrelsen för NU-sjukvården för kännedom  
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus för kännedom 
 Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus för kännedom 
 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd för kännedom 
 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom 
 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom 
 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom 

 
 



 Regionstyrelsens beslut om Patientsäkerhetsberättelse 2018 - SKAS 2019-00330-1 Regionstyrelsens beslut om Patientsäkerhetsberättelse 2018 : RS 2019-01462-6 Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019 - Patientsäkerhetsberättelse 2018

Från: Ann-Sofie Mellqvist 
Skickat: den 11 juni 2019 16:05 
Till: Skaraborgs Sjukhus FB; Säs; Habiliteringochhälsa; Tandvårdsstyrelsen; 

Sjukhusen väster styrelsen FB; HSS FB; NU Nusjukv kansli; PV Närhälsan; 
Universitetssjukhuset Sahlgrenska 

Ämne: RS 2019-01462-6 Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 4 juni 
2019 - Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019 - 
Patientsäkerhetsberättelse 2018.pdf; Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Västra Götalandsregionen.pdf 

 
Expediering av regionstyrelsens beslut om Patientberättelse 2018. 
 
Med vänlig hälsning 
Ann-Sofie Mellqvist 
--------------------------------------------------- 
Ann-Sofie Mellqvist 
Nämndsekreterare beredning för folkhälsa och social hållbarhet 
Nämndsekreterare beredning för mänskliga rättigheter 
Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
 
Mobil: 0702-10 97 90 
E-post: ann-sofie.mellqvist@vgregion.se 
 
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg 
Postadress: Regionens hus, 405 44 Göteborg 
Leveransadress: Södra Sjöfarten 11, 411 04 Göteborg 
 



 Regionstyrelsens beslut om Patientsäkerhetsberättelse 2018 - SKAS 2019-00330-1 Regionstyrelsens beslut om Patientsäkerhetsberättelse 2018 : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 4 juni 2019 - Patientsäkerhetsberättelse 2018

  
 
 
Protokoll från regionstyrelsen, 2019-06-04 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 152 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 
Diarienummer RS 2019-01462 

Beslut 
 

1. Regionstyrelsen godkänner Patientsäkerhetsberättelse Västra Götalandsregionen 2018.  
2. Regionstyrelsen översänder patientsäkerhetsberättelsen till utförarstyrelser inom hälso- 

och sjukvården som underlag för arbetet med att stärka patientsäkerheten.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen har den 14 december 2010, § 310, gett regiondirektören uppdraget att senast 
den 1 mars varje år upprätta en regional patientsäkerhetsberättelse.  
 
Regionchefläkaren har sammanställt en regional patientsäkerhetsberättelse för år 2018. De 
regiongemensamma målen i patientsäkerhetsplanen 2018 nås endast delvis.  
 
Bedömningen är att fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena är angeläget för att nå 
uppsatta mål. På kort sikt framgår Västra Götalandsregionens mål och strategier för att nå 
målen i Riktlinjer för patientsäkerhet 2019 samt i Patientsäkerhetsplan 2019. Förändringar är 
inte är aktuella utan enbart små justeringar görs i måltalen. Ytterligare samarbete på alla nivåer 
i regionen och med olika aktörer är viktigt för att uppnå målen. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-08 

 Patientsäkerhetsberättelse 2018 Västra Götalandsregionen 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2019-
04-04 § 97 

 Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde 2019-04-03 § 45 

Skickas till 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
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Förord 
Denna berättelse speglar huvudsakligen det regionövergripande patientsäkerhetsarbetet som 

vårdgivaren Västra Götalandsregionen bedrivit under året inom de olika områden som 

Patientsäkerhetsplan 2018 definierar, Bilaga 1 

Berättelsens är skriven enligt ny mall framtagen av Sveriges Kommuner och landsting och de 

författningsmässigt reglerade kraven uppfylls.  

Initialt beskrivs patientsäkerhetsarbetets struktur och processer. Därefter redovisas resultaten 

och analys av dessa. Till sist kort om mål och strategier för kommande år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientsäkerhetsberättelsen har sammanställts vid Avdelningen Kvalitet och Patientsäkerhet, 

Enhet Patientsäkerhet, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen.  

Följande medarbetare har bidragit till innehållet:  

Marga Brisman, biträdande regionchefläkare 
Karin Möller, regionchefläkare, biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Graciela Carlsson, regionutvecklare patientsäkerhet 
Ingemar Qvarfordt, regionläkare vårdrelaterade infektioner/Infektionsverktyget 
Agneta Resare, regionutvecklare patientsäkerhet 
Per Beckman, enhetschef informationssäkerhet 
Christina Åhrén, regionläkare, ordförande Strama Västra Götaland 

I Appendix B finns en översikt av hur de mål som fastställs i Patientsäkerhetsplan 2017 har 
uppnåtts enligt respektive förvaltnings egen rapportering 
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1 Sammanfattning 

Mål 

Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. En vårdskada är när en patient 
drabbas av en skada som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Inga 
vårdskador kan därför anses acceptabla och arbetet för en gemensam och stark 
patientsäkerhetskultur med målet att minska vårdskador behöver fortsatt prioriteras på alla 
nivåer. 

Det politiskt övergripande målet är att minska förekomsten av vårdskador och vårdrelaterade 
infektioner samt bromsa antibiotikaresistensutvecklingen. Som grund för arbetet ligger 
Patientsäkerhetsriktlinjer 2018 och Patientsäkerhetsplan 2018 Bilaga 1 och 2 med mål och 
aktiviteter. 

De viktigaste åtgärderna som vidtagits 

Enhet patientsäkerhet utgör ett stöd för förvaltningarnas patientsäkerhetsarbete. Olika typer av 
utbildningar inom patientsäkerhetsområdet har hållits däribland en uppskattad 
uppföljningsdag om klagomålshanteringen med patientberättelser och patientdelaktighet som 
huvudfokus för dagen. Under året förändrades klagomålshanteringen nationellt och 
förvaltningarna och patientnämnden fick ett utökat ansvar för hantering av klagomål. 
Under året har VGR:s chefläkare deltagit aktivt på det nationella planet i utvecklandet av 
Markörbaserad Journalgranskning, utveckling av NITHA kunskapsstöd samt i 
Socialstyrelsens uppdrag om "Ny handlingsplan för patientsäkerhet" samt utveckling av 
Klagomålshanteringen. 
Strama VG har medverkat i flera nationella samverkansgrupper inklusive framtagande av 
indikatorer för nationella kvalitetsregistret, Primärvårds Kvalitet. 

De viktigaste resultaten under året: 

Riktlinje för tillämpning av Socialstyrelsen nya föreskrifter för läkemedelshantering gällande 
ordination och delegation i VGR har tagits fram 

Rutin för tillvägagångssätt vid brist på läkemedel med risk för kritisk restsituation har tagits 
fram 
En regional grupp för Omvårdnad & Patientsäkerhet bildades. Den har i uppdrag att samordna 
arbetet med omvårdnadsfrågor och patientsäkerhet, samt stödja utveckling och förbättring. 
Under året har den regiongemensamma indikatorn för att mäta trycksår färdigställts och 
implementering har påbörjats 
Markörbaserad journalgranskning publicerade sin första granskning av den psykiatriska 
vården. 

Regionens övergripande mål att incidensen vårdrelaterade infektioner på 
sjukhusförvaltningarna mätt med Infektionsverktyget ska understiga 5,5% nåddes nästan, med 
en incidens på precis 5,5%. Sett över flera år ses en kontinuerlig minskning från dryga 6% 
2015 till nuvarande nivå. Validering av registreringskvalitet 2015 och i begränsad omfattning 
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2018 gör troligt att nivån 5,5% är en underskattning men minskningen är likafullt positiv och 
sannolikt reell. 
Allt fler ordinatörer har under 2018 genomfört den obligatoriska utbildningen om 
vårdrelaterade infektioner på Lärplattformen, totalt 11%, men takten kan ökas betydligt. 
Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är en integrerad del av 
verksamheternas egenkontroll och följs inte upp på regional nivå. För de förvaltningar som 
deltog i SKL:s nationella prevalensmätning av följsamhet (Alingsås, Skaraborgs sjukhus, 
Södra Älvsborgs sjukhus och Frölunda) ses en sjunkande följsamhet senaste tre åren från 76 
till 72%. 
Ett stort antal smittspårningar har genomförts på sjukhusförvaltningarna och ett flertal fall av 
konstaterad smittspridning av både resistenta bakterier och influensa har konstaterats. En 
periodvis ansträngd platssituation med överbeläggningar bidrar till omfattningen av denna 
brist på patientsäkerhet. 

Förskrivning av antibiotika på recept fortsätter att minska tack vare framgångsrikt arbetet 
inom primärvården, däremot går förändringsarbetet långsammare inom sjukhusvården med 
några undantag. Antibiotikaronder genomförs nu på alla större sjukhus med mycket gott 
mottagande. 

En blick framåt 

Skador i vården 2013 - 2017, baserat på markörbaserad journalgranskning, som publicerades i 
juni 2018 visade att vårdskadorna i Västra Götaland minskat men frekvensen är fortsatt högre 
än den nationella. Det patientsäkerhetsarbete som VGR bedriver kommer att fortsätta med 
samma huvudinriktning men det finns många nya utmaningar och områden som behöver 
omhändertas ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
Omställningen av vården mot mera Nära Vård och Vårdens digitalisering och införandet av 
ett nytt journalsystem innebär stora utmaningar för patientsäkerhetsarbetet och nya områden 
som behöver omhändertas ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 
Vården av allt flera och därtill sjukare invånare i deras hemmiljö innebär nya ännu okända 
patientsäkerhetsrisker som måste adresseras och tas om hand. 
Den nya kunskapsstyrningsmodellen med regionala programområden kommer skapa nya fora 
för att utveckla patientsäkerhetsarbetet i regionens verksamheter. 

Nationellt pågår framtagandet av en ny Nationell handlingsplan för patientsäkerhet som 
kommer att påverka patientsäkerhetsarbetet. VGR deltar i detta arbete. 
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2 Struktur 

2.1 Övergripande mål och strategier 

Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen har en nollvision vad gäller vårdskador 
och ett långsiktigt regiongemensamt mål om en hälso- och sjukvård som ges med högsta 
kvalitet och patientsäkerhet. 

Regionens övergripande strategier handlar om att stärka patientsäkerhetskulturen, att göra 
patienter och närstående mer delaktiga samt att främja regional samordning och 
erfarenhetsutbyte inom patientsäkerhetsarbetet. 

Västra Götaland har utarbetade Riktlinjer för Patientsäkerhet och en Patientsäkerhetsplan. 
Riktlinjerna baseras på befintlig kunskap inom patientsäkerhetsområdet och 
Patientsäkerhetsplanens insatsområden utgår dels från riktlinjerna och dels från de behov 
(vårdskador) som identifierats regionalt och nationellt. Målen framgår i Bilaga 2 
För patientsäkerhetsarbetet finns verktyg för att identifiera händelser, följa 
patientsäkerhetsläget, analysera de processer och förlopp där risker finns och skador kan 
uppkomma. Dessa verktyg inbegriper bl.a. daglig styrning, systematisk journalgranskning, 
händelse- och riskanalyser samt fångande, sammanställning och analys av de vårdskador och 
riskhändelser som inträffat. 

2.2 Organisation och ansvar 

Regionstyrelsen är vårdgivare för vården i egen regi och har fördelat uppgifter inom 
patientsäkerhetsarbetet enligt patientsäkerhetslagen. Styrningen av regionens hälso- och 
sjukvård baseras på en beställar-utförarmodell där Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är 
systemägare för den samlade offentligt finansierade Hälso-och sjukvården och tandvården. De 
fem hälso- och sjukvårdsnämnderna är beställare och har ett befolkningsansvar inom egna 
geografiska området. Utförare är såväl utförarstyrelser i egen regi som externa vårdgivare. 
Regionstyrelsen ansvarar för styrmodellen och har en uppsiktsplikt gentemot utförarna men är 
inte formellt överordnad utförarstyrelserna som utses av regionfullmäktige. Regionstyrelsen 
ansvarar för att utveckla och upprätthålla ledningssystem för Västra Götalandsregionens 
samlade hälso- och sjukvård och företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av 
vårdgivare för hälso- och sjukvårdsverksamheter i egen regi. Respektive styrelse ansvarar 
inom ramen för sin beslutsräckvidd. Detta innebär att respektive utförarstyrelse har det 
operativa ansvaret för verksamheten och att händelser utreds, rapporteras och åtgärder vidtas i 
den verksamhet där händelsen sker. 

Enhet patientsäkerhet  
Enhet patientsäkerhet är en del av Avdelning Kvalitet och Patientsäkerhet inom koncernstab 
Hälso- och Sjukvård. 

Enhetschef är ordförande i funktionsgrupp chefläkare i Västra Götalandsregionen. Enheten 
arbetar med utveckling av patientsäkerhet genom kontinuerligt och strategiskt arbete. Enheten 
samverkar såväl med aktörer på nationell som regional nivå. Enheten ansvarar för kontakter 
med tillsynsmyndigheten (IVO) inom ramen för Västra Götalandsregionens roll som 
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vårdgivare. I enheten ingår även Strama Västra Götaland som verkar för möjligheten till 
effektiv antibiotikaanvändning. 
Funktionsgrupp Chefläkare 

Alla förvaltningar har en chefläkare som deltar i Funktionsgrupp Chefläkare med möte en 
gång per månad. Funktionsgrupp chefläkare ska bidra till att Västra Götalandsregionens 
övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. Genom erfarenhetsutbyte och samverkan 
bidrar funktionsgruppen till ett framgångsrikt i arbetet för en säker vård. I gruppen är även 
privata vårdgivare som regionen har vårdavtal med adjungerade utifrån ett systemperspektiv. 
Patientnämnderna 

Såväl Enhet Patientsäkerhet som förvaltningarna har ett samarbete och informationsutbyte 
med Patientnämnderna under året. En sammanställning av inkomna ärenden till 
Patientnämnderna redovisas en gång per år 

Strama 
Tilltagande antibiotikaresistens utgör ett hot mot vår hälsa och påverkar alla invånare. 
Antibiotika används inom alla verksamheter och är en fundamental byggsten i modern 
sjukvård. Således krävs åtgärder för att minska smittspridning, minska infektionsbördan, 
optimera den mikrobiologiska diagnostiken samt öka kunskapen om hur antibiotika används 
rationellt inom alla nivåer i vården. 

Strama Västra Götaland (Strama VG) på regional nivå har, förutom en övergripande och 
samordnade funktion i regionen, huvudansvaret för arbetet mot primärvården. På de mindre 
sjukhusen, inklusive närsjukhusvården, stöttar Strama VG lokala kontaktpersoner. Inom 
tandvården stöttar Strama tandvård. Strama VG medverkar även i nationella 
samverkansgrupper vid Folkhälsomyndigheten och i Nationell arbetsgrupp Strama, SKL och 
har under året aktivt deltagit i framtagande av indikatorer för infektionsbehandling som nu 
lanseras i det nationella systemet för kvalitetsdata, ”Primärvårds Kvalitet”. Systemet införs nu 
på bred front i Västra Götalandsregionen. 

Huvudansvaret för stramaarbetet inom sluten vård vilar på sjukhusens egna 
sjukhusstramagrupper. Strama VG bidrar med en samordnande, stödjande och faciliterande 
funktion för dessa grupper. Kontakt-/verktygsläkare till Strama ska finnas på varje 
verksamhet. Med stöd av verksamhetsledningen ska de medverka till en ökad följsamhet till 
riktlinjerna inom den egna verksamheten. Deras aktivitetsgrad varierar stort och brist på avsatt 
tid bidrar till låg aktivitet. Det årliga dialogmötet mellan sjukhusstrama och ansvariga för 
respektive verksamhet inom de olika förvaltningarna genomförs i mycket begränsad 
omfattning undantaget enstaka förvaltningar. 
Varje vårdcentral med avtal med Västra Götalandsregionen ska utse en kontaktläkare till 
Strama med uppdrag att befrämja stramaarbetet på enheten. Vårdcentralchefen med stöd av 
kontaktläkaren ansvarar för att reflekterande möte genomförs på enheten samt att en 
självdeklaration som beskriver stramaarbetet på enheten inkommer till Strama VG. 
Smittskydd och Vårdhygien 

Patientsäkerhet har gemensamma arbetsområden med såväl Smittskydd som Vårdhygien och 
samarbete sker i gemensamma frågor 
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2.3 Samverkan för att förebygga vårdskador 

Överföring av patient mellan enheter/verksamheter (t ex mellan sjukhus och primärvård) eller 
olika vårdgivare (t ex mellan sjukhus och särskilda boenden) innebär risker om inte korrekt 
och väsentlig information överförs. Ett av de alltjämt vanligaste riskområdena är brister i 
kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. 
En regional rutin finns för hur samverkan mellan slutenvården, primärvård och kommunal 
hälso- och sjukvård/omsorg ska genomföras för patienter som vårdas på och skrivs ut från 
sjukhus, för att säkerställa att en samordnad individuell vårdplan (SIP) upprättas inför 
hemgång eller kort därefter då sådan behövs. 
Samverkan sker i framtagande av regionala medicinska riktlinjer (RMR). 

Identifierade avvikelser införs i det regionala avvikelsehanteringssystemet (Med Control 
PRO; MCP) som säkerställer att de utreds och utgör underlag för utveckling av 
utskrivningsprocessen. 
Arbete pågår mellan Västra Götaland och VästKom för ett gemensamt system för hantering 
av avvikelser som identifieras i samband med samverkan kring patienten och som syftar till 
gemensamma rutiner och IT-stöd som underlättar utredning, förbättringar och lärande fortsatt 
pågår. 
Samtliga förvaltningar har väl utvecklade strukturer för vårdsamverkan med kommunerna för 
att åstadkomma en sammanhållen vård. Samverkan sker bland annat i teman såsom Barn, 
Psykiatri, Mitt i livet och Äldre (SU). Målen är bland annat att minska risk för trycksår, 
fallrisk och läkemedelsrelaterade skador, samt att minska antalet utskrivningsklara patienter 
som bidrar till överbeläggningarna på sjukhusen. 

För att förbättra tillgängligheten och minska lidande för patienter har FS utvecklat 
vårdprocesser så att operationerna inom vissa specialiteter (Öron-, näs- och halssjukvård, 
Gynekologi, Ortopedi, Kärl- och Käkkirurgi) kan genomföras av operatörer från andra 
förvaltningar på sjukhusets operationsavdelning. 
På flera akutmottagningar finns omsorgskoordinatorer som ska hjälpa individer som främst 
har behov som kan tillgodoses av kommunen och som inte behöver slutenvård (SkaS, SÄS). 

En övergripande tvärprofessionell grupp på KS arbetar med att optimera omhändertagandet av 
sköra äldre, med omvårdnadsbehov på akutmottagningen. 

De flesta förvaltningar har regelbundna möten där enhetschefer och flertalet av 
verksamhetscheferna samt chefläkare deltar för att fördela vårdplatser och vårdpersonal. 
Syftet med dessa möten är att få till en jämnare beläggning samt förbättra möjligheten att 
hjälpa till mellan enheterna. Ojämna arbetstyngd med många överbeläggningar på en enhet 
påverkar patientsäkerheten. 
Gemensamma händelseanalyser görs vid allvarliga vårdskador där flera förvaltningar berörs. 

Möten mellan patientnämnderna och förvaltningarna/verksamheterna hålls 2–3 gånger per 
halvår, samt återkommande mellan på regionnivå för att ta tillvara patientnämndernas 
iakttagelser och utveckla processerna för samverkan så att hantering av klagomål blir 
ändamålsenlig för patienten. 
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Regional samordning och erfarenhetsutbyte 

Funktionsgrupp chefläkare har i uppdrag att driva, utveckla och bidra till en gemensam 
styrning inom patientsäkerhetsområdet. Gemensamma möten tillsammans med 
Utvecklingschefer har genomförts under året. En regional grupp för Omvårdnad & 
Patientsäkerhet har bildats. De har i uppdrag att samordna arbetet med omvårdnadsfrågor och 
patientsäkerhet, samt till utveckling och förbättring. I denna ingår chefsjuksköterskor och 
andra av förvaltningarna utsedda personer med liknade uppdrag. 

För att stärka kunskapen kring antibiotikabehandling finns det regionala Strama med 
kontaktläkare inom såväl primär- som sjukhusvården. 

Vid behov skapas även händelseanalysgrupp över förvaltningsgränser för att kunna följa 
patientens väg genom vården, då allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada har 
inträffat. 

Det sker erfarenhets- och informationsutbyte med målsättningen att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt och aktiviteter inom ramen för i första hand den patientsäkerhetsplan för 
regionen som fastställts. 

I bildandet av systemet för kunskapsstyrning i Västra Sjukvårdsregionen är patientsäkerhet en 
av stödfunktionerna till de regionala programområdena 
Enhet patientsäkerhet ansvarar för att 

• på strategisk nivå leda och stödja utvecklingen av patientsäkerhet genom samverkan i 
den regionala kunskapsorganisationen i nära samverkan med funktionsgrupp 
chefläkare och grupp för omvårdnad och patientsäkerhet 

• stödja det regionala utvecklingsarbetet inom patientsäkerhet kopplat till regionala 
kunskapsorganisationen, såväl gentemot programområden som inom generella 
riskområden 

• stimulera redovisning av resultat och jämförelser ut till enhetsnivå 
• skapa mötesplatser och bidra i plattformen för gemensamt lärande och 

erfarenhetsutbyte 
 

2.4 Patienters och närståendes delaktighet 

Patienter och deras närstående är viktiga resurser i vården och deras delaktighet är central för 
en god och säker vård. Det pågår ett aktivt arbete i våra hälso- och sjukvårdsförvaltningar 
kring personcentrerad vård. Arbetssättet utvecklas och sprids i verksamheterna bland annat av 
lokala förändringsledare och regionalt stöd. I det personcentrerade arbetssättet (PCA) är 
patienten en medspelare och medutvecklare av vården, snarare än en passiv mottagare av 
vård. Genom detta synsätt framhålls personen bakom sjukdomen och vikten av att se hens 
behov och styrkor. Förvaltningarna efterfrågar aktivt patienternas synpunkter och använder 
dessa i utvecklings- och förbättringsarbete. Nedan ges exempel på aktiviteter som görs inom 
regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar för att öka patienters och deras närståendes 
delaktighet. 
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• Patienter och deras närstående har möjlighet att påverka vården genom att skriftligt 
eller muntligt lämna synpunkter och klagomål på vård oh behandling. 

• Information ges till patienter och närstående för ökad delaktighet via broschyrmaterial 
t.ex. Förstå mig rätt (VGR), Din säkerhet på sjukhus (SU), Min guide till säker vård 
(Socialstyrelsen), Patientens bästa knep mot trycksår, undernäring och fall (VGR) 
samt Vad du kan göra själv för att minska riskerna i vården (SKL). 

• Patienter, brukare och närstående bjuds in till cafédialoger, ledningsgruppsmöten, 
kvalitetsråd och regionala inspirationsdagar för att dela med sig av sina erfarenheter 
och upplevelser av vården och bidra till lärande för vårdens medarbetare. 

• Förvaltningarnas kvalitetsdagar har ett tydligt patientfokus. 
• Patienter och närstående involveras i händelseanalyser avseende vårdskador och risk 

för vårdskador samt tillfrågas om att delta i riskanalyser. 
• En variant av markörbaserad journalgranskning, Patientsäkerhet i Realtid (PiR) görs 

vid av område 2, SU och sprids till flera områden och förvaltningar. I PiR ingår bland 
annat att intervjua patienten om sina upplevelser av vården under aktuellt vårdtillfälle. 
Resultaten sammanställs och återkopplas samma dag till den aktuella avdelningen. 

• Checklista vid utskrivning ges till patienter inom vissa verksamheter. Ett av syftena är 
att göra patienten mera delaktig i utskrivningsprocessen med målet en tryggare 
hemgång. 

• Under den fallpreventiva kampanjveckan vecka 40 fanns tillfälle för dialog med 
patienter, inom förvaltningarna. 

• Den regionala patientsäkerhetsenheten arrangerade under hösten en välbesökt 
inspirationsdag kring vårdgivarens skyldighet att ta emot klagomål och synpunkter på 
vården. Under denna dag var flera patientföreträdare inbjudna för att dela med sig av 
sina upplevelser av vården och deras erfarenheter av hur vården använder 
synpunkterna i förbättringsarbetet. 

2.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Varje medarbetare informeras om sin skyldighet att rapportera händelser som har medfört 
eller kunnat medföra vårdskada i avvikelsehanteringssystemet MCP. Rapportören får via 
MCP en personlig återkoppling av ärendet under handläggningsprocessen. Medarbetare 
utbildas i systemet MCP och informeras om sin skyldighet att rapportera avvikelser. Chefer 
uppmuntrar medarbetare att även göra avvikelserapporter i samband med att avvikelser 
identifieras vid dagliga avstämningar/reflektioner typ Gröna korset, arbetsplatsträffar och vid 
patientsäkerhetsronder/-dialoger m.m. Genom att rapporterade avvikelser med åtföljande 
utredningar återkopplas vid möten på samtliga nivåer inom förvaltningarna (från 
arbetsplatsträffar till sjukhusledningens sammanträden) får rapporterna en allt större betydelse 
i patientsäkerhetsarbetet. Utdata från avvikelserapporter följs på regional och lokal nivå bl.a. 
utifrån antal händelser, om händelsen gäller patientklagomål eller vårdskada och typ av 
händelse. 
Ökad benägenhet att rapportera oönskade händelser, liksom återkoppling på hanteringen av 
dem samt ökad riskmedvetenheten är viktiga bidrag för att stärka säkerhetskulturen. 
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2.6 Klagomål och synpunkter 

Från och med år 2018 har lagstiftningen kring enskildas klagomål förändrats. Detta innebär 
att vårdgivarens skyldighet att ta emot och utreda klagomål har förtydligats. Patienten eller en 
närstående kan först efter att hen haft kontakt med vårdgivaren anmäla klagomålet till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO utreder endast vissa typer av händelser, 
exempelvis sådana som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat 
behov av vård eller avlidit. IVO utreder även klagomål som gäller tvångsvård och händelser 
som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig 
ställning. Klagomål och synpunkter på vården från patienter och deras närstående tas emot 
muntligt eller skriftligt på alla nivåer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna. Den som tar 
emot ett klagomål har ansvaret för att det blir registrerat i avvikelsehanteringssystemet 
MedControlPRO (MCP). MCP säkerställer en korrekt hantering utifrån kraven på hur 
klagomål ska besvaras och utredas. Samtliga klagomål utreds och de flesta besvaras av den 
verksamhet som klagomålet berör. Genom att hantera klagomål i avvikelsehanteringssystemet 
blir de underlag för lärande och utveckling av verksamheterna. Ett klagomål som innebär att 
en allvarlig vårdskada inträffat eller hade kunnat inträffa leder via verksamhetschef vidare till 
chefläkare för beslut om lex Maria-anmälan. 

Samtliga klagomål läggs in i MCP och där anges om klagomålet kommit via patient, 
närstående, IVO, patientnämnden, Löf (landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) eller 
annan. Det är möjligt att kategorisera klagomålet utifrån händelsetyp enligt följande: 
bemötande/kommunikation, organisation/regler/rutiner, vård och behandling med tillhörande 
underkategorier. Utfallet följs och analyseras på lokal och regional nivå. För att informera 
patienter och närstående om deras möjligheter att klaga används i förvaltningarna broschyrer 
med upplysning om till vilka instanser man kan vända sig (vårdgivaren/verksamheten, IVO, 
Patientnämnden och Löf) och kontaktuppgifter till dessa. För att underlätta för invånarna att 
framföra synpunkter och klagomål har vissa enheter öppnat för möjligheten att lämna 
klagomål och synpunkter på vård och behandling via 1177 vårdguidens e-tjänster. Regionalt 
stöd erbjuds förvaltningarna kring att skapa en ändamålsenlig klagomålshantering. Bland 
annat genom att regelbundet delta i regionala förvaltningsmöten avseende MCP. Under hösten 
anordnade regionens patientsäkerhetsenhet en heldagskonferens för ca 150 personer, 
innehållande sk. story-telling (patienternas egna berättelser) från patienter, forskning om 
kränkningar i vården och information från patientnämnden och IVO. Deltagarna var hälso- 
och sjukvårdspersonal som tar emot och hanterar klagomål och synpunkter, chefer och 
chefläkare. 

2.7 Egenkontroll 

Egenkontroll genomförs såväl regionövergripande som lokalt. Systemen som redovisas nedan 
används för att fånga avvikelser och för att följa upp effekterna av vidtagna åtgärder i syfte att 
stärka patientsäkerheten och höja kvaliteten i vården. Förvaltningar och verksamheter följer 
och återför kontinuerligt resultaten av egenkontrollen på förbättringstavlor som finns 
tillgängliga för medarbetare och chefer på alla nivåer, samt via webbsidor, dialogmöten och 
patientsäkerhetsronder, vid arbetsplatsträffar och vid ledningsgruppsmöten. Uppföljning av 
patientsäkerhetsplanen och dess mål följs sedan hösten 2018 upp på mötena för 
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funktionsgrupp Chefläkare 

Bland annat används följande system för egenkontroll: 

• Avvikelsehanteringssystemet MedControl PRO 
• Nationella Kvalitetsregister av relevans för verksamheten 
• Kvartalen där ett stort antal beslutade kvalitetsindikatorer kan följas 
• Näranalys, Munin och Qreg PV 
• Rapporter från patientnämnderna 
• Punktprevalensmätningar av trycksår och vårdrelaterade infektioner 
• Patientenkäter: nationella och lokala 
• Läkemedelsberättelse via utsökning ur patientjournaler med Cognos 
• Enkel läkemedelsgenomgång 
• Riskbedömningar av fallrisk, trycksår och undernäring 
• Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 
• Strukturerade journalgranskningar (bl.a. markörbaserad journalgranskning, MJG och 

egenutvecklade instrument) 
• Lokala register över följsamhet till rutiner 
• Fallprevention 
• Gröna Korset 
• Infektionsverktyget för incidens av vårdrelaterade infektioner 
• Antibiotikaförskrivning/-förbrukning 

  

Egenkontroll av regionala insatsområden 
Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården 

Slutenvård 

Undvikbara vårdrelaterade infektioner, som kan uppskattas till cirka en tredjedel av alla, utgör 
en betydande del av vårdskadorna, framför allt inom somatisk slutenvård. Ett framgångsrikt 
arbete med att förebygga vårdrelaterade infektioner förutsätter tillförlitliga data om deras 
förekomst i olika verksamheter. Dessa data behövs för att kunna fokusera förbättringsarbetet 
där det kan skapa störst patientnytta och för att kunna följa upp de förebyggande åtgärder som 
vidtas. 
Data om incidens hämtas från det nationella IT-stödet Infektionsverktyget. I år kan resultat 
från fyra hela konsekutiva år redovisas. Mål i patientsäkerhetsplanen för 2018 var att 
incidensen i somatisk slutenvård skulle understiga 5,5%, medan varje förvaltning med denna 
utgångspunkt skulle ta fram egna verksamhetsberoende mål. De flesta förvaltningar satte 
samma mål som regionen som helhet, Alingsås dock 4,5% och Södra Älvsborgs sjukhus en 
minskning med 10%. 

I SKL:s årliga punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård 
deltog 2018 Alingsås lasarett, NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus. Resultatet 
sammanställdes av SKL och återfördes till koncernkontoret och de deltagande 
sjukhusförvaltningarna. 
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Infektionsverktyget 

En standardiserad regionövergripande och sjukhusspecifik resultatredovisning av incidens 
vårdrelaterade respektive samhällsförvärvade infektioner tas kvartalsvis fram av Enhet 
patientsäkerhet vid Koncernkontoret. Rapporterna distribueras till koncernkontorets 
analysenhet, sjukhuschefläkargruppen, respektive sjukhusstrama och till de vårdhygieniska 
enheterna. Incidensen vårdrelaterade infektioner i somatisk sjukhusvård är en 
kvalitetsindikator och redovisas sedan hösten 2016 i Kvartalen. För förvaltningarna utgör 
kvartalsrapporterna ett stöd och en stimulans i den lokala användningen av 
Infektionsverktyget. Som ytterligare stöd har standardiserade rapportmallar tagits fram och 
distribuerats till sjukhusstramagrupper och de vårdhygieniska enheterna. Syftet är att öka 
användningen av Infektionsverktyget i verksamheterna. En regionalt utvecklad interaktiv 
webbutbildning som beskriver när en infektion ska betraktas som vårdrelaterad med ett 
tillhörande kunskapstest finns på Lärplattformen och har alla förskrivare som målgrupp. 
Utbildningen är obligatorisk för alla läkare på sjukhusförvaltningarna och har även gjorts 
tillgänglig för sjuksköterskekollektivet. Användning av utbildningen följs upp i samband med 
återkommande controlling på förvaltningarna. Syftet är att genom ett generellt kunskapslyft 
nå högre kvalitet på registrerade data i Infektionsverktyget. På sjukhusen använder både 
respektive sjukhusstrama och de vårdhygieniska enheterna data från Infektionsverktyget i sitt 
kontinuerliga arbete att återkoppla uppgifter om antibiotikaanvändning och vårdrelaterade 
infektioner till verksamheterna. 

Validering av verktyget 
Systematisk kvalitativ validering i hela VGR har inte genomförts sedan 2015 och planerades 
inte för 2018. Validering har ändå skett i liten skala på flera sjukhus; infektion Skaraborgs 
sjukhus (70% rätt), medicin Kungälvs sjukhus (53% rätt), specialitetsövergripande två gånger 
på NU-sjukvården (45% o 57% rätt) och slutligen avseende vårdrelaterad urinvägsinfektion 
på Södra Älvsborgs sjukhus (42% rätt). Teknisk validering har inte heller pga. metodologiska 
och tekniska problem kunnat genomföras sedan 2015, men arbete med att möjliggöra det 
pågår i den regionala IT-förvaltningen. Återkommande validering av datakvalitet och teknisk 
funktionalitet är av central betydelse för kunskap om hela systemets användbarhet och för 
verksamheternas förtroende för systemet. 

Basala hygienrutiner och klädregler 
God följsamhet har framför allt betydelse för att förhindra smittspridning inom vården, 
mindre betydelse för att minska antalet bakterieorsakade vårdrelaterade infektioner. För 
vårdrelaterade virusinfektioner, t.ex. influensa och vinterkräksjuka har smittspridning stor 
betydelse. 
All smittspridning kan i princip förhindras. Om detta ska lyckas beror inte bara av god 
följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler utan också på vilka strukturella 
förutsättningar som finns; tillgång till enkelrum, isoleringsrum, tillräcklig bemanning, 
vårdplatstillgång mm. 

Alingsås lasarett, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Frölunda 
specialistsjukhus deltog i SKL:s punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och 
klädregler. Därutöver utgör arbetet med följsamhetsmätningar en integrerad del av 
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patientsäkerhetsarbetet och egenkontrollen på alla verksamheter och följs inte längre överallt 
upp sjukhusövergripande eller på regional nivå. 
Ett axplock av förvaltningsspecifika aktiviteter 

Alingsås har under året pga. otillfredsställande följsamhet till basala hygienrutiner och 
klädregler under 2017 gjort en satsning med månatliga mätningar av följsamheten. Även 
Kungälv har praktiserat månatliga mätningar av följsamhet. Också på Kungälv har kir/orto-
kliniken börjat ta ut rapporter om postoperativa infektioner från Infektionsverktyget. I NU-
sjukvården har implementering av en rutin för kvalitetssäkring och uppföljning av 
vårdhygienisk standard enligt särskilt protokoll påbörjats. Även Skaraborgs sjukhus har 
arbetat särskilt med detta, men Skas har också bedrivit interaktiv undervisning i de flesta 
läkargrupper om definitionen av VRI och användning av Infektionsverktyget. På Frölunda 
sjukhus följer man VRI, särskilt postoperativa infektioner, med hjälp av Infektionsverktyget 
och relaterar till besök på centraloperation och mottagningsoperation eftersom antalet 
vårdtillfällen är få. På SU har man arbetat med att säkerställa att all personal tar det sk 
hygienkörkortet. En särskild kampanj för korrekt användning av urinvägskateter och rätt 
diagnostik av urinvägsinfektion har genomförts med stöd av vårdhygien. På SÄS har ett riktat 
systematiskt arbete för att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner och PVK-relaterade 
infektioner bedrivits. 

  
Antibiotikaresistens 
En rationell antibiotikaanvändning kräver kunskap om aktuellt antibiotikaresistensläge, 
aktuell statistik över förskrivning av antibiotika och att nya behandlingsriktlinjer 
implementeras samt att följsamheten till dessa granskas. Det är basen för allt stramaarbete i 
regionen. 

Övervakning av antibiotikaresistens.  
Det sker i samarbete med regionens mikrobiologiska laboratorier som levererar resistensdata 
kopplat till de empiriska, d.v.s. de initiala behandlingsvalen vid våra vanligaste infektioner. 
Sammanställning av data sedan 2015 är inkompletta p.g.a. bristande personella resurser på de 
lokala laboratorierna. Laboratorienätverket som leds av Strama VG möts dock fortsatt 
regelbundet för kunskaps- och metodutbyte. Medarbetare i Strama har under året haft en 
mycket aktiv roll för att öka likformighet och tillgänglighet av resistensdata ur såväl ett lokalt 
som nationellt perspektiv. 

Övervakning av antibiotikaförskrivning 
Strama VG ansvarar för att övervaka och kvartalsvis sammanställa förskrivning av antibiotika 
för regionen som helhet samt den samlade förskrivningen för respektive större förvaltning 
vilket möjliggör jämförelse på förvaltningsnivå utifrån överenskomna måltal. Data omfattar 
diagnoskopplade förskrivardata ur infektionsverktyget samt aggregerade förbrukningsdata. 
Förskrivningen återkopplas till sjukhusstramagrupperna och funktionsgrupp chefläkare för 
vidare spridning. Inom respektive större sjukhusförvaltning ansvarar respektive 
sjukhusstramagrupp för att lokala data genereras. 
Till primärvården tar Strama VG fram kvartalsrapporter över antal förskrivna 
antibiotikarecept, dels för varje kommun, dels för varje vårdcentral och numera även för 
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jourcentralerna. Data distribueras till samtliga vårdcentraler så att man kan jämföra sig med 
varandra. Under året har även jämförande förskrivning kopplad till de vanligaste 
infektionsdiagnoserna i primärvården distribuerats i väntan på att Primärvårds Kvalitet kan 
generera data. 
 
Följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner 
En rationell antibiotikaanvändning kräver att nya behandlingsriktlinjer implementeras och att 
följsamheten till dessa granskas. Således har Strama VG fortsatt att genomföra en rad 
utbildningar för sjuksköterskor och läkare inom primärvården och kommunal vård inklusive 
skolsköterskor likt de som genomförts tidigare år. Behovet ter sig outtömligt på grund av en 
hög personalomsättning. Medverkan i ordinarie utbildningsaktiviteter för vårdpersonal 
inklusive de med utländsk utbildning sker kontinuerligt. En särskild satsning med workshop 
för samtliga kategorier av vårdpersonal på Särskilda boenden har genomförts ihop med 
vårdhygien, i Göteborg och Mölndal med mycket positivt utfall. 
Stramas allmänläkare besöker regelbundet vårdcentraler och informerar personal om 
uppdaterade behandlingsriktlinjer med fokus på vårdcentraler med låg följsamhet till 
behandlingsriktlinjerna. För vårdcentraler med en omotiverat hög förskrivning under längre 
tid genomförs mer omfattande insatser. 
Uppdaterade behandlingsriktlinjer tillhandahålls i samarbete med läkemedelskommitténs 
terapigrupp Infektion via en App; ”Strama VGR”. 

Inom primärvården genomför kontaktläkaren minst ett reflekterande möte per år där 
vårdcentralens läkare tillsammans granska och diskutera sina individuella och enhetens 
samlade förskrivning i relation till aktuella behandlingsriktlinjer. Riktlinjerna ska diskuteras 
utgående från fiktiva samt verkliga patientfall och spridas vidare till all personal på 
vårdcentralen. Strama VG bidrar med förskrivarstatistik samt utbildningsmaterial med 
utförliga handledarmanualer. Efter det reflekterande mötet ansvarar vårdcentralchefen med 
stöd av kontaktläkaren för att en självdeklaration inkommer till Strama. Den ska innehålla en 
analys av enhetens antibiotikaförskrivning, följsamhet till behandlingsriktlinjerna och 
beskriva genomförda samt fortsatta förbättringsåtgärder för att öka följsamheten till 
behandlingsriktlinjerna. Strama VG sammanställer och återkopplar slutsatserna som inkommit 
i självdeklarationerna. De utgör en mycket bra grund för det fortsatta stramaarbetet. Från 
självdeklarationerna framkommer dock att flera kontaktläkare har alltför begränsad tid avsatt 
för uppdraget. 

Stramaarbete på sjukhusen leds av respektive sjukhusstramagrupp.  Inom flertalet 
förvaltningar samverkar de med vårdhygien när riktade insatser görs. Aktiviteten i 
stramaarbetet på verksamhetsnivå varierar stort och behöver med enstaka undantag 
intensifieras likt det som utförs på Södra Älvsborgs sjukhus. 
Strama vid Södra Älvsborgs sjukhus har utarbetat en mall för att underlätta journalgranskning 
kopplat till infektionsverktyget och i samarbete med bl.a. och Skaraborgs sjukhus har 
förskrivningen av ett bredspektrumantibiotikum (piperazillin/tazobactam) granskats. 
Arbetssättet sprids nu till övriga förvaltningar via Strama. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
kommer att göra motsvarande granskning. 
Infektionsklinikerna genomför antibiotikaronder på minst en och som mest tio 
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högförskrivande enheter, främst medicinavdelningar på de fyra större sjukhusen. Ronderna 
har mottagits mycket positivt.  Erfarenhetsutbyte om utfall och genomförande sker mellan 
sjukhusens stramagrupper via Strama VG och via Nationella Strama. 
  

Trycksår 

Regionutvecklare på patientsäkerhetsenheten är regionens kontaktperson för frågor rörande 
trycksår. I regionen finns ett trycksårsnätverk som även omfattar fallskador och undernäring. 
Nätverket leds av regionutvecklare och har träffats fysiskt två gånger under året för 
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom området. Deltagare i nätverket är 
representanter från sjukhusförvaltningarna. Ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte 
regionalt/lokalt har skett med två avdelningar på Kungälvs sjukhus i syfte att förebygga 
trycksår och införa den regionala indikatorn. 

Förvaltningar med inneliggande patienter arbetar intensivt med flera olika insatser för att 
minska uppkomst av trycksår, förebygga trycksår och behandla trycksår. Fokus är att tidigt 
identifiera de patienter som är i riskzonen, för att kunna vidta adekvata förebyggande för de 
patienter som har ökad risk för trycksår alternativt behandlande åtgärder för patienter som har 
trycksår. Vårdhandboken, kunskapsunderlag från SKL och förvaltningsspecifika rutiner är 
stöd för detta arbete. Journaldokumentation av trycksårspricessen är viktig och 
avvikelserapportering vid uppkomst av trycksår är väsentlig för ökat lärande kring 
riskpatienter och för intensifierade insatser. Ett flertal lokala utbildningstillfällen genomförs 
varje år inom förvaltningarna. SÄS utgör en god förebild inom regionen avseende aktivt 
trycksårsarbete. SÄS bidrar med lärande och goda exempel till andra förvaltningar som 
behöver stöd i förbättringsarbetet kring att förebygga trycksår. Under hösten 2018 har 
dokumentation i Melior påbörjats avseende en regionalt beslutad trycksårsindikator. SÄS 
använder liknande dokumentation sedan flera år och ser att detta bidrar till ett aktivt 
förbättringsarbete. Indikatorn ska möjliggöra att mäta och jämföra uppkomsten av trycksår i 
somatisk slutenvård genom enhetlig dokumentation i regionen av trycksår vid inskrivning 
respektive utskrivning, inom berörda förvaltningar. 

Fallskador 
Sjukhusen inom regionen genomför riskbedömningar och dokumenterar inträffade 
fallhändelser i vårt avvikelsehanteringssystem Medcontrol PRO (MCP). Vårdhandbokens 
rutiner för att förebygga fallskador används. De flesta förvaltningarna hade ett flertal 
aktiviteter relaterat till Socialstyrelsens årliga kampanj ”Balansera mera” vecka 40 som 
fokuserar på fallolyckor och hur man kan förebygga dem och deras konsekvenser. Flera 
förvaltningar har infört "snubbelrond" som metod för fallprevention och delar ut 
Socialstyrelsens broschyrer till patienterna (FS, NU, SU m.fl.). Socialstyrelsens 
informationsfilm om fallolyckor visas på TV-skärmar i samtliga väntrum på ANS. 
Markörbaserad journalgranskning (MJG) 
I VGR beskrivs insatsområden som i sin tur berör insatser dels mot specifika vårdskadetyper, 
dels mot strukturella förutsättningar för en vård som ska medföra skydd mot uppkomst av 
vårdskada. Exempel på det senare är antibiotikaanvändning och beläggning av vårdplatser. De 
vårdskadetyper som utgör fokus är de som framkommer som vanligast baserat på tillgängliga 
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resultat av markörbaserad journalgranskning (MJG) i Västra Götalandsregionen, 
vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsrelaterade skador och fallskada. 
Blåsöverfyllnad har hittills inte varit ett regionalt insatsområde men ingår i de områden som 
förvaltningarna valt som särskilda insatsområden. Gemensamt för samtliga nämnda 
vårdskadetyper är att de har stark koppling till omvårdnad. 

De vanligaste vårdskadorna som uppkom var vårdrelaterade infektioner (44 %), trycksår (9 
%), läkemedelsrelaterade skador (8 %), reoperation (5 %), blåsöverfyllnad (6 %) och 
fallskador (5 %). Dessa utgör sammanlagt cirka 75 % av vårdskadorna. Några av 
skadetyperna har särskild koppling till omvårdnad: UVI (12 %), postoperativa sårinfektion 
(19 %), trycksår (9 %), läkemedelsrelaterad skada (8 %), blåsöverfyllnad (6 %) och fallskada 
(5 %). Antalet och andelen omvårdnadsrelaterade vårdskador utgjorde 2017 nästan 60 % av 
de uppkomna vårdskadorna. 

Läkemedelsrelaterade skador 

Läkemedelsrelaterade skador följs upp via Med Control Pro. 
Indikatorerna i patientsäkerhetsplanen följs upp via Enhet kunskapsstöd för läkemedel och 
hjälpmedel en gång per år. 

Medicintekniska produkter 
Följs upp via MedControl PRO samt i samarbetet med chefer för medicintekniska 
avdelningarna i regionen och Enhet kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel på 
koncernkontoret 

Överbeläggningar och utlokaliseringar 
Följs varje vecka med regionövergripande statistik. Under året har förändringar i statistik 
uttaget skett vilket göra att statistiken inte är helt jämförbar över året. 

Undernäring 
Regionutvecklare på patientsäkerhetsenheten är regionens kontaktperson för frågor rörande 
undernäring och stödjer arbetet med att förebygga undernäring utifrån kunskapsunderlag. 
Inom regionen finns ett nätverk inom undernäring med representanter från förvaltningarna. 
Nätverket omfattar även trycksår och fallskador. Nätverket leds av regionutvecklare och har 
träffats fysiskt två gånger under året för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning inom 
området. Regionutvecklare har även deltagit vid uppstartsmöte på SU i samband med SU:s 
start av en multidisciplinär grupp kring trycksår. 
Patientsäkerhetsforskning 

Uppföljning sker i Patientsäkerhetsberättelsen. 
Patientsäkerhetsutbildning 

Under året har ett månatligt Nyhetsbrev till samtliga chefläkare i regionen från Enhet 
Patientsäkerhet införts. Nyhetsbrevet innehåller förutom generell information förslag på 
relevantlitteratur för fördjupad kunskap i patientsäkerhet. Nyhetsbrevet skickas även till 
regionens chefsjuksköterskor. 
Enhet patientsäkerhet utbildar i risk- och händelseanalys. 

Förvaltningarna har framförallt utbildning i patientsäkerhet i samband med introduktion av 
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nyanställda men vi ser även en utökad utbildning av chefer på olika nivåer i regionen. 

Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsarbetet följs bl.a. upp inom ramen för intern kontroll och under 2018 
var ett av kontrollmomenten efterlevnad av riktlinjer avseende informationssäkerhet. Ett annat 
kontrollmoment var att identifierade risker omsätts i verksamhetens styrning. 

I samband med GDPR har det genomförts en omfattande inventering av 
personuppgiftsbehandlingar i VGR. Inventeringen har i sin tur på bred front satt igång olika 
aktiviteter för att säkerställa följsamhet till den nya lagstiftningens krav på 
informationssäkerhet. 

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 
samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen (SoS) och E-
Hälsomyndigheten genomfört en kartläggning och analys av landstingens 
informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheten 
Resultatet av kartläggningen ger en bild av de brister och möjligheter som finns i landstingens 
informationssäkerhetsarbete samt tydliggör de frågor som kan behöva prioriteras av 
landstingen och av de myndigheter som ger stöd. 
MSB har tagit fram åtta rekommendationer för att stödja arbetet med att utveckla och 
förbättra informationssäkerheten och detta utgör en grund för fortsatt arbete i VGR under 
2019. 
Strålsäkerhet 

Det övergripande ansvaret för strålsäkerhetsarbetet åligger regiondirektören och följer därefter 
linjeorganisationen inom Västra Götalandsregionen. 

Regionstyrelsen ansvarar för att följa upp strålsäkerheten genom intern kontroll 
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3 Process - Åtgärder för att öka patientsäkerheten 

3.1 Riskanalys 

Inom varje förvaltning finns rutiner och system för att identifiera och utreda 
patientsäkerhetsrisker i verksamheterna. Gemensamt är att regelbundna analyser av 
sammanställningar i avvikelsehanteringssystemet utgör en viktig grund för att identifiera 
risker när liknande typ av händelser upprepas. Risker identifieras också i samband med 
återkommande patientsäkerhetsronder på avdelnings- och verksamhetsnivå. Fortsatt arbete 
med arbetssätt och verktyg såsom patientsäkerhetsronder/-dialoger Gröna Korset (SÄS, NU, 
FS, AL, KS m.fl.) har inneburit att fler risker har kunnat identifieras och åtgärdas snabbt, och 
har ökat medvetenheten hos personalen om risker och betydelsen av ett proaktivt arbete. 
Samtliga förvaltningar gör riskanalyser vid större förändringar i verksamheterna samt vid 
införande av nya metoder och ny teknik. Fortlöpande riskanalyser görs också i befintliga 
processer. 

Metoden som används för riskanalys följer huvudsakligen SKL:s handbok ”Riskanalys och 
händelseanalys”. Teamen som utför riskanalyserna finns såväl på förvaltningsövergripande 
som på verksamhetsnivå. Resultaten av genomförda analyser leder till att en handlingsplan 
upprättas som fastställs av berörd verksamhetschef. Olika system finns för att på ett 
systematiskt sätt följa upp att åtgärderna vidtagits. Uppföljning är ett ständigt 
utvecklingsområde i de flesta verksamheter. 

Processen med att göra övergripande riskanalyser har tidigare fastställts i det 
regionövergripande ledningssystemet (RS 02755–2014). 
Det bör eftersträvas att som underlag vid riskanalyser inkludera erfarenheterna från tidigare 
kända och utredda avvikelser i de processer som berörs. Erfarenheterna finns sökbara i Nitha 
Kunskapsbank. Sådan information används alltmer i riskanalysarbetet. Incitamentet kan bli 
starkare i och med att innehållet i Nitha Kunskapsbank ständigt ökar och är tillgängligt för 
alla medarbetare och chefer inom vårdgivaren VGR. 

  

3.2 Utredning av händelser -vårdskador 

Händelseanalys görs för att klarlägga händelseförloppet och identifiera faktorer som bidragit 
till det (s k bakomliggande bidragande orsaker), om händelseförloppet hade kunnat undvikas 
och om skada på patient uppkom. I det fall en skada uppkom till följd av ett händelseförlopp 
som bedöms hade kunnat undvikas genom att adekvata åtgärder hade vidtagits utgör skadan 
(eller den skada som hade kunnat uppkomma) en vårdskada. Vid oönskade händelseförlopp 
där en allvarlig vårdskada inträffat eller kunde inträffat föregås alltid den Lex Maria-anmälan 
som ska göras av en utredning, företrädesvis med händelseanalys. 

Alla förvaltningar har rutiner för när och hur händelseanalyser ska göras. Händelseanalys görs 
strukturerat enligt SKL:s handbok ”Riskanalys och händelseanalys”. Nitha (Nationellt IT-stöd 
för händelseanalys, Inera) ger stöd för händelseanalyser enligt den rekommenderade metoden 
och ska enligt den regionala Patientsäkerhetsplanen implementeras i alla förvaltningar. 
Resultaten av händelseanalyser utgör underlag för återföringar främst på arbetsplatsträffar och 
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för information till patient/närstående, samt för verksamhetsutveckling, enligt en 
handlingsplan som fastställs av verksamhetschefen. De flesta verksamheter har rutiner för 
händelseanalyser, som görs av team med särskilt tränade analysledare. Verksamheterna har 
också rutiner för hur återföringen till personalen och information till patient/närstående ska 
genomföras. Flera förvaltningar har beslutat om riktlinjer för uppföljning av beslutade 
åtgärder efter 6 månader. Avvikelsehanteringssystemet ger stöd för alla dessa moment i 
processen och utgör också systemet där all dokumentation med anledning av en avvikelse 
samlas. 

Under 2018 har två regionövergripande utbildningar i händelseanalys i Nitha-miljö 
genomförts i samverkan mellan Koncernkontoret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Skaraborgs sjukhus. 

Inom samtliga förvaltningar görs regelbundet systematiska sammanställningar på basen av 
systemen för egenkontroll och resultaten av utredningar vid oönskade händelser. I de 
verksamheter som använder Gröna Korset görs månatliga sammanställningar och analyser, 
vilket ingår i metoden. Analyser avseende mönster, trender och riskområden görs på 
verksamhetsnivå och förvaltningsnivå och ligger till grund för riskanalyser och 
förbättringsprojekt. Resultaten används vid patientsäkerhetsronder, möten med patienter, 
personal och ledning, vid utvecklings- och temadagar, och framställs i en mångfald olika 
former, bl.a. på webbsidor samt på styr- och förbättringstavlor. Inom Närhälsan finns sedan 
några år ett system för sammanställning av resultaten av utredningar av händelser och skador 
som ligger till grund för regionövergripande medicinska riktlinjer för all 
primärvårdsverksamhet i förvaltningen. 

Lista över de händelseanalyser som överförts i Nitha publiceras på VGRs vårdgivarwebb på 
denna webbsida ”vårdgivarwebben” 

3.3 Informationssäkerhet 

I samband med GDPR har det genomförts en omfattande inventering av 
personuppgiftsbehandlingar i VGR. Inventeringen har i sin tur på bred front satt igång olika 
aktiviteter för att säkerställa följsamhet till den nya lagstiftningens krav på 
informationssäkerhet. 

På uppdrag av regeringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i 
samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen (SoS) och 
eHälsomyndigheten genomfört en kartläggning och analys av landstingens 
informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheten 
Resultatet av kartläggningen ger en bild av de brister och möjligheter som finns i landstingens 
informationssäkerhetsarbete samt tydliggör de frågor som kan behöva prioriteras av 
landstingen och av de myndigheter som ger stöd. 
MSB har tagit fram åtta rekommendationer för att stödja arbetet med att utveckla och 
förbättra informationssäkerheten och detta utgör en grund för fortsatt arbete i VGR under 
2019. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Egenkontroll 

Egenkontroll av regionala insatsområden 
Måluppfyllelse av Patientsäkerhetsmålen redovisa både i text nedan och i tabell format. 

Trycksår 
VGR når inte det regionala målvärdet avseende förekomst av trycksår, kategori 2–4 mätt vid 
punktprevalensmätning vecka 10 2018. 
Trycksår har under året följts upp via en punktprevalensmätning (PPM) under vecka 10. 
Mätningen är i första hand till för att utgöra ett underlag till det lokala förbättringsarbetet. 
Viktigt att påtala att PPM ger en ögonblicksbild av förekomst av trycksår hos inneliggande 
patienter under ett och samma dygn, där många faktorer kan påverka utfallet. 

SÄS mäter kontinuerligt trycksår som uppkommit på inneliggande patienter under 
vårdförloppet d.v.s. sjukhusförvärvade trycksår, vilket ger en uppfattning om förvaltningens 
förebyggande arbete. Samma möjligheter har under hösten införts på övriga förvaltningar 
genom en regional trycksårsindikator och är ännu i sin linda med få data, varför inga resultat 
visas för 2018. 

MedControl PRO (MCP) kan användas för att rapportera uppkomna trycksår. Antal 
rapporterade trycksår i MCP är dock en osäker metod att följa det verkliga utfallet då 
mörkertalet är stort. 

Nedanstående graf visar resultat från PPM trycksår vecka 10. 

 
I 2018-års PPM trycksår vecka 10 deltog nära 2400 patienter inom VGR. För förekomst av 
trycksår, kategori 2–4 inom vuxen somatisk sluten vård är regionens målvärde 5% av andel 
patienter. Resultatet för VGR 2018 är 8% att jämföra med resultatet för 2017 som var 7,6%. 
Detta innebär att VGR inte når målvärdet. Även det nationella resultatet för PPM trycksår 
visar en viss ökning av förekomst av trycksår mellan åren 2017 och 2018. 

Förvaltningarnas resultat för 2018 visar en spridning från 3,5 % till 11,9%. Stor omsättning på 
omvårdnadspersonal och en hög medelbeläggningsgrad kan möjligen vara faktorer som 
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påverkat till ett något försämrade resultatet mellan 2017 och 2018. 

Fallskador 
Sjukhusen inom regionen genomför riskbedömningar och dokumenterar inträffade 
fallhändelser i vårt avvikelsehanteringssystem MedControl PRO (MCP).  

Vi kan inte redovisa 2018 års resultat genom att sammanställa utdata från journalgranskning 
enligt metoden markörbaserad journalgranskning då resultatet först finns att hämta kvartal 2 
år 2019. 
Läkemedelsrelaterade skador 
Olämpliga läkemedel till äldre, Vårdval Vårdcentral: 

För 2018 är värdet: 17,6% eller 23 810 personer. På grund av ändring av indikatorn, socialstyrelsen 
har ändrat definitionen, saknas direkt jämförelse för 2017. Snarlika data som utgår från befolkning 
istället för listning visar på en absolut minskning på 1,3 %-enheter från 19,3 till 18,0 % eller 921 
personer färre under 2018 jämfört med 2017. 

Olämpliga läkemedel till äldre, specialistvården 

I VGR har en fortsatt minskning från 3,22% till 2,76% skett. 

Medicintekniska produkter 
Kontakt mellan enhet patientsäkerhet och de enheter som arbetar med medicintekniska 
produkter har etablerats. Samarbete har skett för att säkerställa att informationen om brister i 
medicintekniska produkter når fram till användarna. Den tekniska utvecklingen av vården och 
omställningen pekar tydligt på behovet av ett utökat samarbete och samverkan. 

Överbeläggningar och utlokaliseringar 
Antalet disponibla vårdplatser har fortsatt att minska främst beroende på 
rekryteringssvårigheter av omvårdnadspersonal. Minskningen sker framförallt inom den 
somatiska sjukvården. 
Beläggningsgraden på regionens vårdenheter i den somatiska vården har ökat under 2018. 
Beläggningen på vissa förvaltningar rör sig kontinuerligt runt 100% vilket ökar risken för 
vårdskador. Detta gäller framförallt SÄS och Kungälv. SkaS har aktivt arbetat med sina 
vårdplatser och har en lägre beläggningsgrad än övriga regionen. Beläggningen inom den 
psykiatriska vården ligger stabilt på samma nivå som tidigare. SÄS har under hösten haft hög 
beläggning beroende på läkarbrist. 
Utlokalisering av patienter har minskat under året men i gengäld har överbeläggningarna ökat. 
Detta har varit en medveten strategi för att patienterna skall få vård på en enhet med rätt 
kompetens. 
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning som under året började gälla för somatisk vård 
har påverkat antalet utskrivningsklara patienter i våra förvaltningar men en klar helhetsbild 
finns inte ännu. 
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Beläggning somatik

 
Överbeläggning somatik 
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PSYKIATRI 

Disponibla vårdplatser

 
Beläggning psykiatri

Överbeläggning psykiatri 
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Undernäring 
Förvaltningarna följer processresultat vid vissa enheter. Inga specifika regionala mål satta. 
Screening och riskbedömningar avseende undernäring har ökat i antal inom regionen. Att 
fortsätta att sprida kunskap, underlätta dokumentationen och använda Vårdhandboken som 
stöd i arbetet är viktigt. Det finns ett stort engagemang och en utvecklingspotential för 
området undernäring. Förvaltningarnas samordnare för undernäring har ett nära samarbete och 
stöder varandra.  
Patientsäkerhetsforskning 

Regionövergripande patientsäkerhetsforskning bedrivs inte men flertalet förvaltningar har 
presenterat sina arbeten i form av posters och muntliga framträdanden på konferenser. 

Patientsäkerhetsutbildning 
Regionens patientsäkerhetsenhet har varit ansvarig för händelseanalysutbildningar, 
riskanalysutbildningar och delansvarig för utbildningar i funktionell resonans analys metod 
(FRAM). En pilotutbildning (en heldag) i patientsäkerhet för chefer har tagits fram regionalt 
och ska ges för första gången våren 2019.Inom förvaltningarna finns flera olika lokala 
program för utbildning i patientsäkerhet.  

Strålsäkerhet 
Systematiska uppföljningar har gjorts av strålsäkerheten i samtliga förvaltningar enligt 
internkontrollplan. En regiongemensam redovisning kommer att finnas i separat 
Strålsäkerhetsrapport för 2018. 
Informationssäkerhet 

Under hösten 2018 har ett större omtag gjorts av regionens styrdokument på säkerhetsområdet 
och det har beslutats om gemensam policy för säkerhet och beredskap samt riktlinjer. Arbetet 
med att ta fram underliggande styrdokument kommer att fortsätta under 2019. 

GDPR har inneburit att det har blivit ett stort fokus på informationssäkerhet och det har 
genomförts ett stort antal utbildningsinsatser för olika målgrupper och det har även 
genomförts en digital utbildning till alla anställda i VGR. 

Incidentprocessen är ett annat område där GDPR har inneburit att incidentprocessen har setts 
över och kompletterats för att kunna uppfylla krav på rapportering till Datainspektionen. Det 
har även implementerats verktyg i IT-miljön för att upptäcka och hantera misstänkta 
personuppgiftsincidenter. 
Det högst prioriterade projektet inom informationssäkerhet i VGR är att införa Framtidens 
vårdinformationsmiljö. Under 2018 slutfördes upphandlingen av det nya kärnsystemet. Även 
ur ett informationssäkerhetsperspektiv så ses detta som den långsiktiga lösningen för att lösa 
ut problemet med en defragmenterad och föråldrad systemmiljö och att lösa ut vårdens behov 
av tillgång till relevant patientinformation över organisationsgränser på ett sätt som är 
förenligt med patientdatalagens krav. Under 2019 kommer ett stort arbete krävas för att 
komma fram till avvägningar och konfigurationer som på bästa sätt tillgodoser behoven av 
såväl tillgänglighet som konfidentialitet, riktighet och spårbarhet. 
Hösten 2018 slutfördes ett flerårigt projekt med syfte att tillse att VGR IT har en 
kontinuitetsplanering som skapar robusthet, säker drift och förvaltning av telefoni, IT-system 
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och IT-kommunikation i hela kedjan mellan serverhall och verksamhet. Fokus har varit IT-
infrastruktur och VGR IT:s verksamhetsprocesser. 
Utvärdering av skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem 

Under 2018 har vi utvärderat vilket centraliserat analysverktyg som VGR skall använda för att 
kunna analysera olika datakällor och förbättra möjligheter till upptäckt av säkerhetsincidenter. 
Även klientskyddet har förbättrats för att detektera och förhindra att skadligt beteende 
exekveras på klientnivå. Detta är ett uppstartsarbete som kommer att fortsätta under flera år 
för att öka cyberskyddet. 
Alla förvaltningar har en etablerad rutin för systematisk loggranskning. Det finns behov av 
bättre verktyg för granskning av logg och detta är kravställt för det nya kärnsystemet. 
Vårdrelaterade infektioner 

Incidens vårdrelaterade infektioner i somatisk sjukhusvård (vårdtillfällen med minst en 
vårdrelaterad infektion som andel av alla vårdtillfällen) helårsvis under perioden 2015–2018 i 
hela VGR och på respektive sjukhus ses nedan. 

 
Regionens mål 2018 var att incidensen skulle understiga 5,5 % för regionen som helhet. Detta 
mål uppnåddes nätt och jämnt (precis 5,5%) liksom en förbättring jämfört med 2017 (5,7%). 
Bland sjukhusen ses en kontinuerlig sänkning av incidensen framför allt på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Utvecklingen sedd över hela regionen under fyraårsperioden 2015–18 
är positiv men då mycket begränsad validering av registreringskvalitet genomförts sedan 2015 
är datakvaliteten osäker. Att döma av de begränsade valideringar som genomförts på några 
sjukhusförvaltningar 2018 behöver träffsäkerheten i att identifiera de vårdrelaterade 
infektionerna förbättras betydligt.  Motsvarande felkategorisering generellt 2018 som 2015 
skulle innebära en verklig incidens på ca 8,5%. Ökad träffsäkerhet i att identifiera 
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vårdrelaterade infektioner har varit ett ansvar för förvaltningarna i 2018 års riktlinjer för 
patientsäkerhet. Att uppnå detta mål förutsatte utbildningsinsatser. Som ett stöd togs 
webbutbildningen som beskrivits ovan fram. Aderton månader efter publicering ett stycke in 
på 2019 har 636/5816 förskrivare (11%) genomgått den obligatoriska utbildningen. Störst 
andel med genomförd utbildning har Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås lasarett med 
ungefär en fjärdedel godkända vardera. Totala andelen som genomgått utbildningen har 
tredubblats sedan föregående år. Siffran är en underskattning eftersom man på SkaS istället 
satsat på interaktiv gruppundervisning. Någon effekt på registreringskvaliteten kan ännu inte 
ses. 

Smittspridning i vården 
Data för 2018 avseende spridning av multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL-carba) 
och smittspårningsåtgärder på sjukhusen är ofullständiga. Från SU rapporteras totalt 75 
smittspårningar med 424 provtagna patienter där totalt 11 sekundärfall, dvs smittspridning, 
har påvisats i 10 smittspårningar. Flest provtagna och flest sekundärfall gäller MRSA. 
Kungälv rapporterar 15 smittspårningar med 861 provtagna patienter där 20 sekundärfall har 
påvisats i 4 smittspårningar. Samtliga gäller VRE.NU-sjukvården har genomfört 136 
smittspårningar varav flera varit relaterade till utbrott av vårdrelaterad influensa. 
Basala hygienrutiner och klädregler 

I SKL:s punktprevalensmätning uppvisade deltagande förvaltningar (både sluten vård - 517 
observationer, och öppenvård - 346 observationer) 2018 ett något sämre resultat än tidigare år, 
med 71,5% total följsamhet jämfört med 72,2% 2017 och 75,6% 2016 (källa SKL). 
Skillnaden mellan professionerna var marginell. VGR:s resultat är något sämre än 
riksgenomsnittet. 

Antibiotikaresistens 
Antibiotikaresistens 
Resistensläget i Västra Götaland skiljer sig inte nämnvärt från Sverige som helhet. Inom 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset ses en högre resistens än i primärvården och på övriga 
större sjukhus. Störst andel resistens ses för bakterier som orsakar urinvägsinfektion, främst E. 
coli. En oroande ökning av resistens mot ciprofloxacin hos E coli i blododlingar, ett av våra 
viktigaste antibiotika vid febril urinvägsinfektion har noterats under året och överstiger nu 
15%. För 2018 var andelen multiresistenta E. coli med ESBL ca 8,0 % i blododlingar och 
ca 7,7 % i urinodlingar för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ökningstakten för 
multiresistenta tarmbakterier överstiger vida den för MRSA vars andel varit väsentligen 
oförändrad på 1–2 % i odlingsprov tagna på misstanke om infektion. 

Förskrivning av antibiotika på recept 
Det nationella målet om 250 antibiotikarecept/1000 invånare har antagits av regionen. Västra 
Götaland fortsätter att minska förskrivningen av antibiotika på recept främst inom 
primärvården, se diagram nedan. Jämfört med 2013 har det förskrivits 100 300 färre 
antibiotikarecept i Västra Götaland under 2018. 
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Kumulativt antal antibiotikarecept/1000 invånare och år totalt och 
uppdelat på primärvård, samt övriga förskrivare inom respektive utanför 
Västra Götaland, 2013–2018 

Den totala minskningen om 4 % (från 299 till 287) recept/1000 invånare och år) under 2018 
omfattar flera olika antibiotikagrupper. Västra Götaland tillhör fortsatt den hälften av alla 
regioner/landsting med lägst förskrivning. Ser man enbart till förskrivning av antibiotika som 
vanligtvis används vid luftvägsinfektioner, är förskrivningen i Västra Götaland fortfarande 
hög, den femte högsta i landet. Det talar för att det fortfarande finns en viss överförskrivning 
av antibiotika i regionen. 

Spridningen (364–232) i antal recept per 1000 invånare och år (se bild nedan) är fortfarande 
påtagligt stor i regionen vilket visar på behovet av fortsatta insatser. Grästorp, Dals-Ed och 
Lidköping kommun ligger under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Högst 
förskrivning sker till invånarna i Gullspång kommun (364 recept/1000 inv. och år). 

 
Antal antibiotikarecept/1000 invånare och år september 2012 jämfört december 2017 
förskrivet till personer bosatta i respektive kommun i Västra Götaland 
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Noterbart är att genomförd minskning under året inte står i relation till hur hög förskrivningen 
var året före, varken på kommun eller vårdcentralsnivå, samt att förskrivning från 
jourcentraler är jämförelsevis hög, särskilt i Göteborg med kranskommuner. 
Överlag ses en minskning över tid utan påtagliga skillnader mellan kön och åldersgrupper. 
Förskrivningen till äldre är fortsatt jämförelsevis hög även om den minskar, se diagram nedan. 

 
Antal antibiotikarecept per 1000 invånare och år, för 2013–2018 förskrivet till olika 
åldersgrupper av patienter i Västra Götaland 
Samtliga vårdgivarkategorier i Västra Götaland har minskat eller har en oförändrad 
receptförskrivning under året, se tabell nedan. En viss ökning har däremot skett till personer 
bosatta i Västra Götaland från vårdgivare utanför Västra Götaland (övriga riket). 
Förskrivningen från de större privata digitala vårdgivarna ökar kontinuerligt, i nuläget står de 
för ca 6 recept/1000 invånare och år. 
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Antal antibiotikarecept/1000 invånare och år till personer bosatta I Västra Götaland, totalt 
och uppdelat på förskrivare utifrån arbetsplats inom respektive utanför Västra Götaland, 
2017–2018.Ett måltal om 250 recept/1000 invånare och år i Västra Götaland eftersträvas.  

Förskrivning av antibiotika inom sjukhusvården 
Förskrivningen på rekvisition mätt som DDD (defined daily doses) per 100 vårddygn och år 
fortsätter att öka på regionens samtliga sjukhus, se diagram nedan. 

  

 
Rekvisition av antibiotika på sjukhus i Västra Götaland (DDD/100 vårddygn och år, rullande 
12). En minskning om 5 % jämfört med föregående år eftersträvas. 

Skälet till ökningen är flera. Antal vårddygn har minskat under året vilket innebär att vårdtider 
kortats och sjukligheten ökat för de patienter som vårdats inneliggande. Den totala mängden 
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antibiotika på rekvisition inom sjukhusvården i Västra Götaland har dock minskat sedan 
föregående år från 1,61 till 1,59 jämfört som DDD per 1000 invånare och dygn. Motsvarande 
värde för 2015 var 1,64. Västra Götalands sjukhus utmärker sig påtagligt jämfört övriga 
landet i val av icke resistensdrivande behandling. Användning av cefalosporiner och 
kinoloner är lägst i landet och i bara tre regioner/landsting är andelen penicilliner av ordinerat 
antibiotika högre. 
Olikheter föreligger mellan regionens sjukhusförvaltningar för såväl totalanvändning som val 
av antibiotika. En tydlig skillnad mellan sjukhusen är den jämförelsevis låga användningen av 
cefalosporiner på Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås Lasarett till förmån för penicillin, 
vilket är ett resultat av ett långvarigt och aktivt strama-arbete. Stramaarbetet har intensifierats 
vid Kungälvs och Skaraborgs sjukhus vilket resulterat i en påtaglig minskning av 
cefalosporiner på dessa sjukhus, se bild nedan. Den differentierade antibiotikaanvändningen 
avspeglar sig även i lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner med Clostridium difficile-
orsakad diarré i förvaltningar med lägre användning av cefalosporiner. 

 
Parenterala cefalosporiner (DDD/100 vårddygn och år, rullande 12) rekvirerat vid 
de större sjukhusen i VGR tom kvartal 3 2018. 

Antibiotika på rekvisition används i liten omfattning och främst som profylax inför och vid 
operationer, på Närsjukhusen. Strama Västra Götaland gör återkommande uppföljningar på 
närsjukhusen i samverkan med Stramas kontaktläkare. 

Följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner på sjukhus 
Diagnoskopplade förskrivardata från Infektionsverktyget för sjukhusvården blir allt mer 
tillförlitliga för att följa följsamheten till behandlingsriktlinjerna. Flera förvaltningar har gjort 
aktiva insatser under året för att minska behandling med kinolon (ciprofloxacin) vid afebril 
urinvägsinfektion vilket också ses i statistiken med en minskande andel på flera sjukhus. Den 
lägsta andelen ses på Södra Älvsborgs Sjukhus. Där ges alla verksamheter feedback varje 
vecka på följsamheten till detta måltal. Ett måltal som understiger 10 % eftersträvas, se bild 
nedan. 
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Andel patienter som initialt behandlats med en kinolon (ciprofloxacin) på grund av misstänkt 
afebril urinvägsinfektion på respektive sjukhus i Västra Götaland (VGR) 2015–2017. 
Data från Infektionsverktyget. Ett måltal på 10 % eftersträvas. 

Andelen patienter som erhåller smalspektrumpenicilliner för initial behandling av 
samhällsförvärvad lunginflammation ökar långsamt, med de högsta andelarna på Södra 
Älvsborgs sjukhus och Alingsås sjukhus och de lägsta andelarna på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Ett intensifierat stramaarbete på såväl Kungälvs sjukhus som 
Skaraborgs sjukhus bidrar till att utvecklingen går i rätt riktning. Inom Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset planeras riktade insatser på akutenheterna för att komma närmare målet 
under 2019. Ett måltal som överstiger 55 % bör eftersträvas, se bild nedan. 

  

 
 Andel patienter som initialt behandlats med penicilliner på grund av misstänkt              
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samhällsförvärvad lunginflammation på respektive sjukhus i Västra Götaland (VGR) 2015–
2018. Data från Infektionsverktyget. Ett måltal på 55 % eftersträvas. 
Nationella Strama har under året tagit fram ett rondkort för att underlätta handläggandet av 
infektioner på sjukhus. Kortet eller ett lokalt anpassat rondkort kommer att införas på 
regionens sjukhus under året med målet att rondteamet ska bidra till att följsamheten till 
riktlinjerna ökar. 

Följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner inom primärvården 
Det arbete som bedrivs lokalt på vårdcentralerna, med stöd av Strama VG och som 
vårdcentralerna beskriver i sina självdeklarationer till Strama är en viktig faktor till att 
följsamheten till riktlinjerna ökar inom primärvården. Godkänd självdeklaration över 
genomfört Stramaarbete inkom från 178 av 201 (89%) av primärvårdens vårdcentraler. Drygt 
1200 läkare har granskat förskrivningen ihop med kollegorna vid minst ett reflekterande möte. 
På 78 vårdcentraler valde man att granska journalanteckningar i grupp och diskuterat dessa i 
anslutning till mötet. Det innebär att ca 1440 infektionsbesök har granskats. Resterande 
vårdcentraler valde andra metoder för att granska respektive förskrivares följsamhet till 
riktlinjerna. För en mer utförlig beskrivning av resultaten av genomfört arbete och 
vårdcentralernas egna förslag på förbättringsåtgärder hänvisas till Stramas rapport: ”Strama-
insatser inom primärvården 2018” tillgänglig på Strama Västra Götalands webbsida 
(www.vgregion.se/strama). 

Brist på förskrivardata kopplad till de vanligaste infektionsdiagnoserna, så kallade 
diagnoskopplade data, ned på individnivå är en begränsande faktor för att utvärdera och 
intensifiera arbetet. Under året har jämförande diagnoskopplade data för respektive 
vårdcentral och jourcentral tagits fram av Strama VG i samverkan med koncernkontorets 
avdelning för data och analys. Spridningen mellan Vårdcentralerna är påtagligt stor, t ex 
uppnår många vårdcentraler inte målet om att färre än 10 % av patienter med akut 
luftrörskatarr (bronkit) skall behandlas med antibiotika. Däremot är andelen kvinnor med 
urinvägsinfektion utan feber som får behandling med rekommenderade förstahandsantibiotika 
och inte kinoloner generellt hög i hela primärvården. 
Följsamhet till behandlingsriktlinjer för infektioner inom tandvården. 
Journalgranskning av antibiotikaförskrivning inom Folktandvårdens allmäntandvård har 
genomförts vid upprepade tillfällen. En överförskrivning noterades i samband med 
smärtbehandling vilket föranlett utbildningsinsatser. En ny granskning av 
antibiotikaförskrivningen har genomförts under 2018 men är inte sammanställd. 
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Målområde Mätetal Resultat 2017 Målvärde 2018 Resultat 2018 
Vårdrelaterade 
infektioner 

Andel vårdtillfällen i 
somatisk slutenvård 
med vårdrelaterade 
infektioner 

5,7% <5,5% 5,5% 

Trycksår Förekomst av trycksår, 
kategori 2–4 (årlig 
punktprevalensmätning 
inom vuxen somatisk 
slutenvård) 

7,6% <5% 8% 

Fallvårdskador Antal fallvårdskador på 
sjukhusen i VGR 
uppskattat genom 
markörbaserad 
journalgranskning 
(MJG) samt 

 <750 För 2018 finns ännu 
inga siffror eftersom 
alla data för 2018 
finns tillgängliga i 
SKL:s databas. Juni 
2019. 

 Rapporteringen av 
fallhändelser i 
MedControl PRO 
(MCP) ska öka för att 
fortlöpande kunna följa 
antalet. 

3336 öka 3897 

Läkemedelsrelaterade 
skador 
 
 
 

Andel personer, 75 år 
och äldre, som får 
olämpliga läkemedel (% 
Vårdval vårdcentral). 

15,7 
 
 
 
 
 
 
Nya Indikatorn 

19,3 

Minska mot 
föregående år 

17,6 
På grund av att 
indikatorn fått ny 
definition är resultatet 
2018 inte jämförbart 
med 2017 Se sid. 23 
 
Nya Indikatorn 

18,0 
 Olämpliga läkemedel 

till personer, 75 år och 
äldre, ska minska mot 
föregående år (% 
sjukhusvården) 

 
1,14 

 
Minska mot föregående 
år 

 
1,05 

Antibiotikaresistens Antibiotikaförskrivning 
på recept i antal recept 
per 1000 invånare och 
år 

250 <250 287 

 Totala användningen av 
antibiotika på 
rekvisition 
(DDD/vårddygn och år) 
inom sjukhusvården 

69,0 Minskning med 
minst 5 % jämfört 
med 2017 

71,0  
ökat med 4,3% 

 Andel resistensdrivande 
och 
bredspektrumantibiotika 
minskad av antibiotika 
totalt. För indikatorer, 
se Riktlinjer för 
patientsäkerhet 

 Minska mot 
föregående år 

minskar 

 Antal verksamheter per 
sjukhusförvaltning som 
infört antibiotikaronder 

 1 till 3 Varierar mellan 0-5 
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4.2 Avvikelser 

  
VGR har ökat totala antalet registrerade avvikelser med 15% under 2018 jämfört med 2017. 
Antal registrerade patientsäkerhetsärenden har ökat med 10%. Det bör ses som positivt att 
rapporteringen ökar. 

För regionens hälso- och sjukvårdsförvaltningar är det totala antalet registrerade avvikelser i 
MCP 77 151 för 2018. Det är en ökning på drygt 15% jämfört med 2017 då antalet var 
66 873. Förvaltningarna AL, KS, NU, SU, NH, FTV och ANS har ökat antal registrerade 
händelser mellan åren 2017 och 2018 medan SkaS, SÄS, Habilitering & Hälsa och FSS har ett 
något minskande antal rapporteringar. En ökad rapportering handlar sannolikt om en ökad 
benägenhet att rapportera snarare än en ökad förekomst av avvikelser. Det bör ses som 
positivt att rapporteringen ökar. Ett observandum är den höga beläggningsgraden på 
enheterna. Den höga beläggningsgraden kan leda till flera avvikelser och bör följas upp. Den 
största andelen rapporterade händelser rör avvikelser kring vård och behandling följt av 
händelsetypen som benämns organisation/regler /resurser. 
Antalet registrerade patientsäkerhetsärenden (ps-ärenden) där vårdskada inträffat eller kunnat 
inträffa är totalt för regionen 26 379 för 2018, vilket är en ökning med drygt 10% sedan 2017. 
Förvaltningarna har ökat antal registreringar gällande ps-ärenden 2018 jämfört med 2017 
förutom FSS, SkaS och SÄS. Under de senaste åren har andelen ärenden i VGR där vårdskada 
inträffat legat konstant på ca 20% av totala antalet registrerade ps-ärenden. Undantaget är år 
2015 då andelen var 15%. Den relativt höga återstående andelen risk för skada som 
rapporteras (d.v.s. vårdskada kunnat inträffa), talar för en hög benägenhet att rapportera 
risksituationer vilket är positivt. Nedanstående graf visar det totala antalet ps-ärenden i svart 
ruta och andel ärenden där vårdskada inträffat i blått. 
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4.3 Klagomål och synpunkter 

I VGR har det skett en ökning med 20% av antalet registrerade klagomål mellan åren 2017 
och 2018. 

Antalet registrerade patientklagomål i VGR har ökat varje år sedan 2014. Mellan åren 2017 
och 2018 har ökningen varit betydande, från 4950 till 6037. Sannolikt har kunskap om den 
nya klagomålshanteringen kopplad till förändringar i patientsäkerhetslagen bidragit till ökad 
följsamhet till rutinen om att registrera klagomål i MCP. En bidragande orsak kan även vara 
att synpunkter på vården har ökat i antal. Klagomålen kommer till vårdgivaren via patient, 
närstående, patientnämnden, IVO, Löf eller annan. De klagomål som registreras kommer i 
första hand från patienternas närstående och från patientnämnden. En stor andel av 
klagomålen rör synpunkter kring brister i information samt brister i tillgänglighet. 
Nedanstående graf visar innehållet i de klagomål som VGR registrerat i MCP under 2017 och 
2018. 

 
Innehåll i de klagomål som VGR registrerat i MCP under 2017 och 2018 

  
Antalet klagomål och synpunkter till patientnämnderna ligger på samma nivå som 2017.
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4.4 Händelser och vårdskador 

Markörbaserad journalgranskning (MJG) 
I VGR beskrivs insatsområden som i sin tur berör insatser dels mot specifika vårdskadetyper, 
dels mot strukturella förutsättningar för en vård som ska medföra skydd mot uppkomst av 
vårdskada. Exempel på det senare är antibiotikaanvändning och beläggning av vårdplatser. De 
vårdskadetyper som utgör fokus är de som framkommer som vanligast baserat på tillgängliga 
resultat av markörbaserad journalgranskning (MJG) i Västra Götalandsregionen, 
vårdrelaterade infektioner, trycksår, läkemedelsrelaterade skador och fallskada. 
Blåsöverfyllnad har hittills inte varit ett regionalt insatsområde men ingår i de områden som 
förvaltningarna valt som särskilda insatsområden. Gemensamt för samtliga nämnda 
vårdskadetyper är att de har stark koppling till omvårdnad. 

Skattad fördelning av de vanligaste vårdskadetyperna inom somatisk slutenvård av 

vuxna i VGR 2013 till 2017 

 
(Källa: Vårdskador i Västra Götalandsregionen 2013–2017 MJG rapport) 

Utredning av vårdskador 
Samtliga sjukhusförvaltningar är anslutna till det nationella webbaserade IT-stödet för 
händelseanalys, Nitha. Syftet med Nitha är att effektivisera händelseanalyserna, att öka deras 
kvalitet och att bidra till det nationella lärandet genom Nita kunskapsbank. Kunskapsbankens 
syfte är att utgöra ett underlag för lärande på alla nivåer (verksamhetsnivå, vårdgivar-/regional 
nivå och nationell nivå). Genom det ökande antalet analyser kan sammanställningar göras där 
många händelseanalyser som belyser samma processer eller liknande vårdsituationer, eller 
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som belyser särskilda orsaksområden, aggregeras. VGR har representation i den nationella 
expertgruppen för Nitha. 
Antalet händelseanalyser som påbörjades med Nitha i VGR var 182 under 2018. De flesta 
förvaltningarna använder Nitha som stöd vid sina händelseanalyser, under året har 
analysledare från FTV, NH och HH deltagit i utbildningarna och har påbörjat att göra 
händelseanalyser med hjälp av Nitha. 

  

 
Källa: Nitha Analys (Inera) 
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Lex Maria 

Lex Maria anmälningarna till IVO har minskat under året. Ny Lex Maria förskrift med 
förändrat anmälningsansvar av suicid där obligatorisk anmälning av suicid är borttaget. Detta 
är den främsta anledningen till nedgången. Lex Maria anmälningarna för suicid var 2017 63 
och 2018 18 
Analys och diskussion om flera Lex Maria ärenden har varit på funktionsgrupp Chefläkares 
agenda för lärande och spridning i regionen. 

 

4.5 Riskanalys 

Under 2018 gjordes ungefär lika många riskanalyser totalt i VGRs utförarförvaltningar 
jämfört med 2017 och har varit relativt oförändrat de tre senaste åren. En önskvärd utveckling 
vore en ökning men kan till del vara orsakad av de problem med bemanning som accentuerats 
under 2016 och som kvarstått. Ett antal sjukhus (SkaS, NU) har inför sommarplanering 
genomfört riskanalyser, både kopplat till patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Riskanalys upplevs som ett bra verktyg för att förbereda sig inför framtida utmaningar. 
  

 

 
Siffra ovanför stapel anger antal riskanalyser under aktuellt år. Källa: Förvaltningarnas 
patientsäkerhetsberättelser 
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5 Mål och strategier för kommande år 
Patientsäkerhetsarbetet är långsiktigt och kräver tålamod. På kort sikt framgår Västra 
Götalands mål och strategier i Riktlinjer för patientsäkerhet 2018 sant patientsäkerhetsplan 
2019.  Bedömningen är fortsatt fokus på de största vårdskadeområdena är angeläget , varför 
några förändringar mot tidigare år inte är aktuella utan enbart justeringar i måltalen. 
Ytterligare samarbete på alla nivåer i regionen och med olika aktörer är viktigt för att uppnå 
målen. 
Regionalt och nationellt pågår 

• Omställningen av sjukvården mot mera Nära Vård, Koncentration, Digitalisering, 
fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och FVM som kommer att påverka 
patientsäkerhetsarbetet. 

• Införande av nytt system kunskapsstyrning innebär arbete att säkerställa 
patientsäkerhetsperspektivet i processarbete. 

• Framtagandet av en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet 
• Utveckling av klagomålshanteringen 

Integrering av patientsäkerhetsperspektivet i ovannämnda arbetet ä viktigt. 

Fallskador 

Under 2019 påbörjas ett arbete för att utarbeta en regiongemensam fastställd 
fallskadeindikator för uppföljning av ett resultatmått. Flera förvaltningar har idag uppföljning 
av fallriskvärdering och fallriskbedömning. Ett lägsta krav är att alla sjukhus med sluten vård 
ska genomföra fallriskvärdering och ha en fungerande uppföljning för detta. 

Vårdrelaterade infektioner 
Inom ramen för landstingens/regionernas nya system för kunskapsstyrning kommer 
vårdrelaterade infektioner att vara ett fokus för arbetet inom regional samverkansgrupp 
patientsäkerhet. Liksom under 2018 kommer riktas mot ökad användning av data från 
Infektionsverktyget i verksamheterna och mot ökad datakvalitet. Koncernstaben kommer att 
stödja de utbildningsaktiviteter som krävs och planeras på sjukhusförvaltningarna. 
Patientsäkerhetsenheten vid Koncernkontoret kommer att följa upp i vilken utsträckning 
förskrivarna genomgår den obligatoriska utbildningen ”Vårdrelaterade infektioner – regional 
utbildning”. Om detta leder till förbättrad registreringskvalitet kan endast utvärderas genom 
en systematisk validering. Det är en ambition att få en sådan genomförd under 2019.Med 
förbättrad datakvalitet kan Infektionsverktyget fungera som ett tillförlitligt redskap för 
kartläggning och uppföljning av vårdrelaterade infektioner där aktiviteterna på varje 
verksamhetsområde ska fokusera på de infektionstyper som dominerar. 

Smittspridning i vården 
Ambitionen för 2019 är minskad förekomst av smittspridning och smittspårning kring fall 
med resistenta bakterier så att belastningen på vården och konsekvenserna för patienten 
minskar. Tillförlitliga data i sådana sammanställningar kan utgöra ett viktigt underlag för 
analys och åtgärd av strukturella problem som försvårar arbetet mot smittspridning i vården. 
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Antibiotikaresistens 
 
Det är viktigt att säkerställa att laboratorierna även fortsatt kan bistå med epidemiologiska 
resistensdata utifrån de nya nationella riktlinjerna. Ett samarbete mellan Strama VG och 
laboratorierna planeras under året för att optimera svarsrutiner för utförda bakterieodlingar, så 
kallat ”diagnostic stewardship” samt att för att introducera nya riktlinjer för hur bakteriers 
känslighet för antibiotika ska tolkas så att svaren inte bidrar till onödigt bred behandling. 
Trots ett framgångsrikt arbete i Västra Götaland, främst inom primärvården, är den 
sammanlagda förskrivningen i Västra Götaland fortsatt hög och stora skillnader kvarstår i 
regionen. Således kvarstår målet om att antibiotikaförskrivningen på recept minskar till cirka 
250 recept/1000 invånare och år i regionen som helhet samt att förskrivning av antibiotika 
mot luftvägsinfektioner minskar. Användningen av antibiotika inom sjukhusvården behöver 
minska och ett måltal med 5 % minskning av DDD /100 vårddygn och år jämfört med senaste 
året eftersträvas för 2019. DDD/1000 invånare och år som är mindre beroende av tillgången 
på vårdplatser än vad DDD/vårddygn är, kommer även att följas för regionen som helhet för 
att få en övergripande bild av utvecklingen. Andelen icke resistensdrivande 
smalspektrumantibiotika bör fortsatt öka varför tidigare måltal ligger kvar under 2019. Under 
året kommer Strama samverka med ”Regionalt Programområde Infektion” för att öka 
följsamheten till behandling vid pneumoni. Strama kommer även att fortsatt verka för en 
minskad förskrivning av kinoloner (ciprofloxacin). Resistensutvecklingen hos våra vanligaste 
urinvägspatogener är oroande och preparatet är behäftat med biverkningar som är viktiga att 
uppmärksamma. 
Behovet av vägledning av sjukhusstramagrupperna på verksamhetsnivå är fortsatt påtagligt. 
Det förutsätter att stramagrupperna har ett tydligt och långsiktigt uppdrag. Årliga 
avstämningar mellan sjukhusstrama och de olika verksamheterna bör utföras i ökad 
omfattning. Likaså behöver kontakt-/verktygsläkarfunktionen tydliggöras och tid regelbundet 
avsättas för arbetet enligt den uppdragsbeskrivning som tagits fram. 

Flera förvaltningar planerar att öka antalet enheter som nås av antibiotikaronder samt 
utvärdera effekten av de som nu genomförs. För 2019 eftersträvas ett måltal om 
antibiotikaronder på 2–4 högförskrivande enheter/ förvaltning beroende på förvaltningens 
storlek och tillgång på infektionsspecialister. De sistnämnda är en betydande begränsande 
faktor för att införa antibiotikaronder mer brett. Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett 
hoppas komma igång under 2019, förutsatt att de ekonomiska avtalen kan slutas. 
Genomförande av denna typ av feedbackaktivitet kan inte likställas med ordinarie 
infektionskonsultsarbete och ryms inte heller inom ramen för nuvarande 
sjuhusstramagruppers begränsade resurser utan uppdrag behöver ges till respektive 
Infektionsklinik. 

Det framgångsrika arbete som genomförts inom primärvården på lokal nivå behöver fortgå 
kontinuerligt. Det blir mycket tydligt när primärvårdens självdeklarationer granskas. 
Målsättning är att minst 85 % av Västra Götalands vårdcentraler genomför detta stramaarbete 
årligen. Det förutsätter att Strama VG kontinuerligt stödjer och underlättar det lokala 
förbättringsarbetet, genomför utbildningsinsatser samt att tid avsätts för kontaktläkararbetet 
och reflekterande möten på vårdcentralerna. 
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PrimärvårdsKvalitet som nu införs i regionen kommer bidra till att flera viktiga indikatorer för 
följsamhet till behandlingsriktlinjer vid infektioner kan följas. Strama kommer aktivt verka 
för att dessa används i Stramaarbetet. Under 2018 har ett 50-tal vårdcentraler medverkat i ett 
särskilt projekt för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna vid halsfluss. 
Utbildningsmodellen kommer utvärderas vetenskapligt i samarbete med FoU-centrum Södra 
Älvsborg under 2019. Vid gott utfall kommer modellen införas brett vid regionens 
vårdcentraler. Vi kommer fortsätta att utveckla och sprida det utbildningskoncept för personal 
på äldreboenden som utvecklades under 2018. 

Med en allt lägre förskrivning, är det av vikt att bevaka att komplikationer till obehandlade 
infektioner inte ökar. För att följa utvecklingen i Västra Götaland har ett samarbete inletts 
med enhet data och analys. Analys av data för behandling av urinvägsinfektion hos män i 
primärvården kommer att fortgå i samarbete med FoU-centrum Södra Älvsborg. 
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§ 154 

Måltal och tidplaner för etablering av mobila team 
Diarienummer RS 2019-03746 

Beslut 
1. Regionstyrelsen fastställer måltal och tidplaner för närsjukvårdsteam per 

sjukhus samt inriktningen för den fortsatta utvecklingen av 
hemsjukvårdsläkare enligt förslaget. 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanas att i beslut om 
omställningsbudgeten omhänderta behovet av finansiering av 
närsjukvårdsteamen under uppbyggnadsfasen 

3. Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören i beslut 2019-04-
23 § 100 för genomfört 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen gav den 23 april regiondirektören i uppdrag att, utifrån regionstyrelsens 
samordningsuppdrag, återkomma med förslag till måltal, tidplaner m.m. för ett snabbare 
genomförande av mobila team.  
 
Slutrapporterna efter projektet mobil närvård visar uppmuntrande resultat. Både 
närsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen och hemsjukvårdsteam som utgår från 
vårdcentralerna i samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården leder till bättre 
kvalitet i vården, nöjda patienter, bättre arbetsmiljö och minskad resursåtgång, t.ex. genom 
färre besök på akutmottagningar och minskat behov av slutenvård på sjukhus. När det 
gäller etablering av närsjukvårdsteam sammanfattas förslaget till måltal och tidplaner för 
ett snabbare genomförande i tabellen nedan. 
 

Av tabellen framgår hur många närsjukvårdsteam som ska vara etablerade 2019 enligt 
tilläggsöverenskommelserna mellan berörda hälso- och sjukvårdsnämnder och 
utförarstyrelser, hur många som faktiskt var etablerade i maj 2019 samt förslag till måltal 
för 2019 och 2020. 
 
Initialt 2019 är fokus på att säkerställa att redan beslutade närsjukvårdsteam etableras. 
Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården ska etablera ett team vardera under året. Ökningen 
på SU från fyra till sju team är i enlighet med av sjukhuset framtagen genomförandeplan 
för omställningen samt del i särskilda uppföljningsområden i koncernens detaljbudget 
2019. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-20 
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Skickas till 
 Sjukhusensstyrelser 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2019-05-20 
Diarienummer RS 2019–03746 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret  

Handläggare: Jan Eriksson 
Telefon: 070-514 63 40 
E-post: jan.eriksson@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Måltal och tidplaner för etablering av mobila 
team 
Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer måltal och tidplaner för närsjukvårdsteam per 
sjukhus samt inriktningen för den fortsatta utvecklingen av 
hemsjukvårdsläkare enligt förslaget. 

2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanas att i beslut om 
omställningsbudgeten omhänderta behovet av finansiering av 
närsjukvårdsteamen under uppbyggnadsfasen 

3 Regionstyrelsen förklarar uppdraget till regiondirektören i beslut 2019-04-
23 § 100 för genomfört 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen gav den 23 april regiondirektören i uppdrag att, utifrån regionstyrelsens 
samordningsuppdrag, återkomma med förslag till måltal, tidplaner m.m. för ett snabbare 
genomförande av mobila team.  
 
Slutrapporterna efter projektet mobil närvård visar uppmuntrande resultat. Både 
närsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen och hemsjukvårdsteam som utgår från 
vårdcentralerna i samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården leder till bättre 
kvalitet i vården, nöjda patienter, bättre arbetsmiljö och minskad resursåtgång, t.ex. genom 
färre besök på akutmottagningar och minskat behov av slutenvård på sjukhus. När det 
gäller etablering av närsjukvårdsteam sammanfattas förslaget till måltal och tidplaner för 
ett snabbare genomförande i tabellen nedan. 
 

 

Vårdsamverkansområde Sjukhus

Tilläggs-

överens-

kommelse 

2019

Etablerade 

maj 2019
Mål 2019 Mål 2020

Fyrbodal NU-sjukvården 3 2 3 4

SU 4 4 7 7

Angered 1 1 1 1

SAMLA Alingsås 1 1 1 1

SIMBA Kungälv 1 0 1 2

Skaraborg Skas 3 3 3 4

Södra Älvsborg SÄS 2 3 3 4

SUMMA 15 14 19 24

Antal team per 1.000 multisjuka invånare 0,9 0,9 1,2 1,5

Göteborgsområdet
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Av tabellen framgår hur många närsjukvårdsteam som ska vara etablerade 2019 enligt 
tilläggsöverenskommelserna mellan berörda hälso- och sjukvårdsnämnder och 
utförarstyrelser, hur många som faktiskt var etablerade i maj 2019 samt förslag till måltal 
för 2019 och 2020. 
 
Initialt 2019 är fokus på att säkerställa att redan beslutade närsjukvårdsteam etableras. 
Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården ska etablera ett team vardera under året. Ökningen 
på SU från fyra till sju team är i enlighet med av sjukhuset framtagen genomförandeplan 
för omställningen samt del i särskilda uppföljningsområden i koncernens detaljbudget 
2019. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Grunden för hittills beslutade närsjukvårdsteam är antalet multisjuka patienter inom 
respektive vårdsamverkansområde. Multisjuka äldre definieras som patienter som är 75 år 
och äldre, som har haft tre eller fler vårdtillfällen den senaste 12 månadersperioden, som 
har fler än två kroniska diagnoser under senaste 12 månadersperioden samt har hämtat ut 
fler än fem läkemedel under det senaste kvartalet. Det avser främst patienter som är 
inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. 
 
De uppmuntrande resultaten ger anledning att vidareutveckla och vidga indikationerna för 
närsjukvårdsteamens arbete. Därför föreslås att antalet team 2020 utökas enligt förslaget 
ovan, bland annat så att även patienter i LSS-boenden, kommunala korttidsboenden och 
särskilda boenden samt patienter med komplexa vårdbehov utan hemsjukvård omfattas. 
Förslaget innebär en ökning från hittills beslutade 15 till 24 närsjukvårdsteam. Finansiering 
sker inom ramen för respektive sjukhus befintliga budget men med delfinansiering från 
budgeten för omställningen under den period de tillkommande närsjukvårdsteamen 
etableras.  
 
För både stabilisering och fortsatt införande av närsjukvårdsteam är det mycket viktigt med 
ett utökat och nära samarbete mellan närsjukvårdsteamen, den kommunala hälso- och 
sjukvården, berörda vårdavdelningar och hemsjukvårdsteamen i primärvården. 
 
Även när det gäller hemsjukvårdsläkarnas och hemsjukvårdsteamens arbete är de hittills 
uppnådda resultaten uppmuntrande. I krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral 
2020 föreslås därför en vidareutveckling genom att ta med att de mobila 
hemsjukvårdsläkarnas proaktiva, personcentrerade teambaserade arbetssätt även ska 
omfatta patienter på korttidsenheter, i LSS-boenden och i Särskilda boenden (SÄBO). 
Vidare föreslås att uppdraget som mobil hemsjukvårdsläkare ska vara ett uppdrag för en 
eller ett fåtal läkare på vårdcentralen om skäl för annat inte föreligger. Det senare 
motiveras av att uppföljningarna visar att teamens funktion blir bättre om det, där det är 
möjligt, är färre läkare vid vårdcentralerna som arbetar i team med representanter för den 
kommunala hälso- och sjukvården. Krav- och kvalitetsboken bereds av Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och beslutas av regionfullmäktige i juni.  
 
Även när det gäller hemsjukvårdsläkarnas arbete är ett nära samarbete med den 
kommunala hälso- och sjukvården och sjukhusens närsjukvårdteam mycket viktigt. 
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Utöver de i detta tjänsteutlåtande redovisade förslagen genomförs ett stort antal åtgärder 
för att stabilisera och utveckla arbetet med mobil närvård inom ramen för linjeansvaret 
inom tjänstemannaorganisationen. 
 

Beredning  
Ärendet har behandlats på MBL 2019-05-27. 

 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektören 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Besluten skickas till 
 Berörda förvaltningar 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
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