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Kallelse/Föredragningslista 

Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs 

Sjukhus den 20 augusti 2020 

Plats: Distansmöte 

Tid: Kl. 09.30 - 16:00 

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

Inledande formalia 

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

Beslutsärenden 

1. Revidering av tidplan 2020 för styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Diarienummer SKAS 2020-00001 

2. Planering internkontrollplan 2021 
Diarienummer SKAS 2019-00607 

3. Uppdragsutbildning - Specialistsjuksköterska 
Anestesi/Operation/Intensivvård 
Diarienummer SKAS 2020-00505 

Delegeringsärenden 

1. Anmälan av delegeringsbeslut 20 augusti 2020 
Diarienummer SKAS 2020-00069 

Anmälningsärenden 

1. Protokollsutdrag från HSS den 3 juni 2020 - § 140 Handlingsplan 2021 
avseende omställningen av hälso- och sjukvården 
Diarienummer SKAS 2020-00418 
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2. Hälso -och sjukvårdsstyrelsens beslut om Länsgemensamt 
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende 
Diarienummer SKAS 2020-00420 

3. Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens inriktning för 
arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19 
Diarienummer SKAS 2020-00422 

4. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillfällig ändring av regelverk 
för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra 
Götalandsregionens skärgård 
Diarienummer SKAS 2020-00424 

5. Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2020-00447 

6. Regionfullmäktiges beslut om Sammanträdestider för regionfullmäktige 
2021 
Diarienummer SKAS 2020-00449 

7. Regionfullmäktiges beslut om Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, 
Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och 
verksamhet i balans 
Diarienummer SKAS 2020-00450 

8. Regionfullmäktiges beslut om Motion av Carina Örgård (V) med flera om 
mottagning för våldtagna 
Diarienummer SKAS 2020-00452 

9. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Gemensam egenavgift vid 
serologisk testning avseende covid-19 
Diarienummer SKAS 2020-00458 

10. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 2 2020 
Diarienummer SKAS 2020-00465 

11. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fortsatt hantering av pågående 
närakuter och struktur för 

12. det akuta omhändertagandet 
Diarienummer SKAS 2020-00466 

13. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Förlängd avgiftsfrihet för 
personer som vårdas för covid-19 

14. som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168) 
Diarienummer SKAS 2020-00467 

15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för 
vårdöverenskommelsearbetet 2021 
Diarienummer SKAS 2020-00468 

16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Slutrapport för regionuppdrag 
till följd av uppdatering av nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
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missbruk och beroende 
Diarienummer SKAS 2020-00469 

17. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Inrättande av samordningsråd 
samt beslut om ordförande 
Diarienummer SKAS 2020-00472 

18. Beslut från regionstyrelsen den 23 juni 2020 - Regionövergripande 
struktur för utvärdering av Coronapandemin 
Diarienummer SKAS 2020-00474 

19. Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 
Västra Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2020-00476 

20. Regionstyrelsens beslut om DRG-priser, statsbidrag & riktlinjer för 
detaljbudget. 
Diarienummer SKAS 2020-00478 

21. Regionstyrelsens beslut om investeringsplan för Västra Götalandsregionen 
2021–2023 
Diarienummer SKAS 2020-00479 

22. Regionstyrelsens beslut om ekonomimodell för samordnad medicinsk 
diagnostik i Västra Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2020-00480 

23. Regionstyrelsens beslut om strålsäkerhetsrapport 2019 Västra 
Götalandsregionen 
Diarienummer SKAS 2020-00481 

24. Regionstyrelsens beslut om sammanträdestider för regionstyrelsen, dess 
utskott och dess beredningar 2021 
Diarienummer SKAS 2020-00482 

25. Regionstyrelsens beslut om behovsprognos kirurgiska ingrepp samt 
regional plan för operationskapacitet - åtgärder för förbättrat nyttjande 
Diarienummer SKAS 2020-00483 

26. Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillämpningsanvisning för 
ersättning vid provtagning för påvisande av antikroppar covid-19 
Diarienummer SKAS 2020-00497 

Information 

A. Arbetsmiljö 
B. Information från verksamhetsområde M6, BUP 
C. Tillgänglighet och produktion 
D. Information från verksamhetsområde K6, Anestesi/Operation/IVA 
E. Riktlinjer VÖK och detaljanvisningar budget för 2021 
F. Investeringsplan 
G. Workshops hösten 2020 - produktion/arbetsmiljö 
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H. Kvalitet och patientsäkerhet 
I. Sommaren 2020 och covid -19 - statusrapport 
J. Omställningsarbete 
K. Ekonomi 
L. Utdelning av flagga från stiftelsen Sveriges Nationaldag den 3 september 
M. Sjukhusdirektörens information 
N. Information från presidiet 

Pär Johnson (L) 
Ordförande 

Tänk på miljön 

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se) 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-08-13 
Diarienummer SKAS 2020-00001 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Åsa Ranbro Jansson 
E-post: asa.ranbro@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Revidering av tidplan 2020 för styrelsen för 

Skaraborgs Sjukhus 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer reviderad tidplan för 2020 
enligt förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

För att styrelsens möten ska passa in i beredningen av Budget 2021 flyttas 
planerat möte den 15 oktober fram till den 29 oktober, därmed utgår mötet den  
12 november. 

Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn  
sjukhusdirektör  
 

Åsa Ranbro Jansson 
ekonomichef 
 

Beslutet skickas till 

 Sjukhusledning och verksamhetsråd 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-08-13 
Diarienummer SKAS 2019-00607 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Susanne Gustavsson 
E-post: susanne.m.gustavsson@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Planering internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

1. Styrelsen beslutar att genomföra en riskanalys den 12 november 2020 som 
underlag för internkontrollplan 2021 vilken fastställs i december. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut av regionfullmäktige ska styrelser och nämnder varje år fastställa 
plan för intern kontroll (Policy för Styrning i Västra Götalandsregionen). Intern 
kontroll innebär att följa upp identifierade risker med koppling till de beslut som 
tagits och de regler som fastställts. Syftet med internkontrollplanen är att bidra till 
att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med invånarnas bästa för 
ögonen bedrivs effektivt och säkert.  

Till grund för internkontrollplanen ligger en riskanalys. I riskanalysen identifieras 
risker med koppling till styrelsens arbete och ansvar för utförande enligt 
detaljbudget 2021. Riskerna graderades utifrån konsekvens och sannolikhet för 
inträffande. De allvarligaste riskerna är omhändertas i föreslag på 
internkontrollplan. Internkontrollplanen redovisar hur Skaraborgs Sjukhus 
styrelse avser att följa upp och kontrollera att identifierade risker elimineras, 
minskas och/eller bevakas.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Beslutsfattare 

☒ Styrelsebeslut   
☐ Delegeringsbeslut Beslutsfattare: 
☐ Verkställighetsbeslut Beslutsfattare: 

Genomförande och uppföljning av beslut 

Riskanalysen planeras att genomföras på förmiddagen den 12 november. 
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Kvalitetschef och ekonomichef på SkaS sammankallar och leder riskanalysarbetet 
samt tar fram förslag på internkontrollplan 2021. 

Deltagare i riskanalysarbetet: 

 Styrelsen för SkaS 
 Huvudskyddsombud 
 Tjänstemän SkaS 

Riskanalysen dokumenteras i Plan & Styr. 

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 

Beredning 

☒ MBL Datum: 2020-08-28 
 Ansvar: Åsa Ranbro Jansson 
☐ Sjukhusledning Datum:  
 Ansvar:  
☐ Verksamhetsråd Datum:  
 Ansvar: 

 ☒SkaS presidium Datum: 2020-08-11 
 Ansvar: Susanne Gustavsson 

Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 
sjukhusdirektör 
  

Susanne Gustavsson 
kvalitetschef  
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Beslutet skickas till 

 Sjukhusdirektör Jörgen Thorn  
jorgen.thorn@vgregion.se  

 Kvalitetschef Susanne Gustavsson  
susanne.m.gustavsson@vgregion.se  

 Ekonomichef Åsa Ranbro Jansson 
asa.ranbro@vgregion.se  

 Styrelsens ordförande Pär Johnson 
 par.johnson@liberalerna.se  

 Huvudskyddsombud SkaS, för kännedom 
 
 
 
 

 



§ 46 Uppdragsutbildning - Specialistsjuksköterska Anestesi/Operation/Intensivvård - SKAS 2020-00505-1 Uppdragsutbildning - Specialistsjuksköterska Anestesi/Operation/Intensivvård : Uppdragsutbildning - Specialistsjuksköterska Anestesi/Operation/Intensivvård

 

Postadress: 
Skaraborgs Sjukhus 
541 85 Skövde 

Besöksadress: Telefon: 
0500-43 10 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se/skas 

E-post: 
skas@vgregion.se 

 

1 (4) 

Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-08-13 
Diarienummer SKAS 2020-00505 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

Handläggare: Elisabeth Kenne Sarenmalm 
E-post: elisabeth.kenne.sarenmalm@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Uppdragsutbildning - Specialistsjuksköterska 

Anestesi/Operation/Intensivvård 

Förslag till beslut 

1. Godkänna uppdragsutbildning till specialistsjuksköterska med inriktning 
anestesi, operation och intensivvård (AN/OP/IVA). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Dagens sjukvård står inför stora utmaningar samtidigt som Covid-19 pandemin har ställt 
vården inför extrema påfrestningar och orsakat ett stort behov av intensivvård för 
patienter som vårdas för svår covid-19 sjukdom. Skaraborgs Sjukhus (SkaS) vill, som en 
del i att möta dessa utmaningar, öka möjligheterna till att rekrytera specialistutbildade 
sjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård. Behovet av nyanställningar 
inom området anestesi, operation och intensivvård är mycket stort. I dagsläget finns ett 
mycket stort behov av IVA-sjuksköterskor och ett stort antal vakanta tjänster finns. 
Prognosen för de kommande åren visar på ytterligare vakanser. Det finns även ett stort 
behov av operationssjuksköterskor med flera vakanser framöver. Prognosen för 
anestesisjuksköterskor ser något bättre ut, dock är den förväntade avgången 7 personer 
årligen (10 procent omsättning av antal anställda).  

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning AN/OP/IVA bedrivs inte i närområdet, 
vilket en mycket försvårande omständighet till att få fler sjuksköterskor att utbilda sig till 
specialistsjuksköterska. Att SkaS medverkar till en kvalitetssäkrad uppdragsutbildning 
utifrån riktlinjer i enlighet med högskoleförordning ses som en starkt bidragande faktor 
till att få fler att utbilda sig. Att SkaS även tillskapar detta som ett led i en 
karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor bör öka attraktiviteten för sjukhuset som 
arbetsplats.  

I nära samarbete med Högskolan i Skövde genomfördes en första uppdragsutbildning till 
specialistsjuksköterska inom AN/OP (2019 - 2020), en andra uppdragsutbildning startade 
januari 2020 och som på grund av pandemin avslutas i mars 2021. Det finns ett stort 
behov av ytterligare en uppdragsutbildning, nu även med inriktning intensivvård. 
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Planerad specialistutbildningen med inriktning AN/OP/IVA pågår under ett års tid 
(helfart) beräknas att starta den 1 april 2021. Tänkt fördelning är ca 10 platser med 
inriktning intensivvård, för resterande platser prioriteras inriktning operation av totalt 20 
platser. 

De som antas till uppdragsutbildningen erhåller en utbildningstjänst på SkaS, vilket 
innebär tillsvidareanställning med bibehållen lön under hela specialistutbildningen samt 
betalda resor till studieorten. Efter avslutad utbildning genomförs en strukturerad 
introduktion med stöd från erfarna kollegor. Tjänsten innebär stora möjligheter till 
variation i arbetet och kombinationsmöjligheter med möjlighet till rotationstjänster 
mellan olika verksamheter och orter samt karriär- och utvecklingsmöjligheter. 

 Förkunskapskrav är kandidatexamen inom vårdvetenskap/sjuksköterskeexamen 
om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete 
(examensarbete) om 15 hp, svensk legitimation som sjuksköterska samt 1 års 
yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska (heltid). 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Kostnader 

Medför beslutet förändrade kostnader? 

☐ Nej 

☒ Ja  

Kostnad 

Totalbild utbildningstjänster K6 SSK 2021 - Prognos 

Kostnad 
Uppdragsutbildning 20 
utbildningsplatser  

-1 
850 
000 

AN/OP/ IVA utb. Prognos beräknas på nytt 
pris: 1,85 mnkr (2,5 mnkr 2019) 

Lönekostnad 20 
utbildningstjänster 1 läsår 
(10 månader) 

-8 
800 
000 

Start april 2021, helår och heltidsstudier. 
Utbildning Högskolan i Skövde  

Lönekostnad koordinatorer 

-
750 
000 Koordinator kostnad 
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I dagsläget finns inget beslut om finansiering för 2021. Tidigare år har del av 
kostnaden finansierats med bidrag från regionens personalutskott. 

Risk- och konsekvensanalys 

☐ Ja  

☒ Nej 

Beslutsfattare 

☒ Styrelsebeslut   

☐ Delegeringsbeslut Beslutsfattare: 

☐ Verkställighetsbeslut Beslutsfattare:  

☒ MBL Datum: 2020-08-18 

 Ansvar: Marie Rodert 

☒ Sjukhusledning Datum: 2020-08-25 

 Ansvar: Marie Rodert 

☒ Verksamhetsråd Datum: 2020-08-18 

 Ansvar: Elisabeth Kenne Sarenmalm 

☒ SkaS presidium Datum: 2020-08-11 

 Ansvar: Marie Rodert 

Kommunikation 

Ärendet kommuniceras  

☒ Fokus SkaS – intranät 

☒ VGR – övriga VGR 

☒ I linjen 

☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 

☐ APT-info 

☐ Media 

☐ Expediering av beslut 

☐ Annat, ange: 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-08-12 
Diarienummer SKAS 2020-00069 

Västra Götalandsregionen 

Skaraborgs Sjukhus 

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

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Anmälan av delegeringsbeslut 20 augusti 2020 

Förslag till beslut 

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

Sammanfattning av ärendet 
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SKAS 2020-00014-14 Disciplinpåföljd Varning 

SKAS 2020-00127-5 Anställningar maj-juli 2020 

 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn  
Sjukhusdirektör 

Besluten skickas till 

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

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
 
 



 Protokollsutdrag från HSS den 3 juni 2020 - § 140 Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården - SKAS 2020-00418-1 Protokollsutdrag från HSS den 3 juni 2020 - § 140 Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården : Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 3 juni 2020 - Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjuk...

  
 
 
Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-06-03 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

9 (39) 

§ 140 

Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och 

sjukvården 

Diarienummer HS 2020-00330 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer reviderad handlingsplan 2021 
avseende omställningen av hälso- och sjukvården. 

Sammanfattning av ärendet 

När regionfullmäktige den 16 maj 2017 antog strategin för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen beslutades det också att hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen skulle besluta om årliga handlingsplaner. Koncernkontoret har 
tagit fram förslag på handlingsplan för 2021 som föreslås ersätta den nu gällande.  

Handlingsplan 2021 bygger vidare på tidigare års handlingsplaner och deras 
inriktning. Pågående aktiviteter och projekt inom handlingsplan 2020 ska 
slutföras och helt nya initiativ undvikas. Den viktigaste fokusering är på nära vård 
och mobil närvård, samt utveckling och införande av e-tjänster.  

Av regionfullmäktiges strategi för omställningen av hälso- och sjukvården följer 
att den nära vården med bas i primärvården ska byggas ut vilket betyder en 
omfördelning av såväl resurser som uppgifter. Kontakter och möten ska ske 
digitalt när det går och fysiskt när det behövs.  

Den här handlingsplanen arbetades fram under corona-pandemin med 
smittspridning och många omfattande snabba förändringar inom hälso- och 
sjukvården i Västra Götaland. Bland annat var ökningen under mars 2020 av 
digitala vårdkontakter och mobila lösningar mycket stor. Det är viktigt att dessa 
förändringar vidmakthålls och fortsätter utvecklas. 

Beredning 

Omställnings- och samordningsberedningen har fått information den 6 maj 2020.  

De fackliga organisationerna har fått information om ärendet den 4 maj 2020 och 
förhandling enligt MBL §11 har den 18 maj 2020 avslutats i enighet med 
arbetsgivarens förslag. 

En politisk beredning av ärendet kring handlingsplan 2021 för omställningen av 
hälso- och sjukvården har pågått under våren där samtliga partier representerade i 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen deltagit. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08 
 Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården 

Yrkanden på sammanträdet 

Jonas Andersson (L) yrkar att hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer reviderad 
handlingsplan för 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården (bilaga 
§ 120). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Jonas Anderssons (L) yrkande och finner att 
hälso- och sjukvårdsstyrelse bifaller detta.  

Skickas till 

 Jan Eriksson för spridning till berörda 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
 Samtliga utförarstyrelser för kännedom 
 Regionstyrelsen för kännedom 
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Yrkande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-06-03 
Diarienummer: HS 2020-00330 
Beslutsärende nr: 1 

Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården 

Förslag till beslut 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås besluta: 

1) Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer reviderad handlingsplan för 2021 avseende omställningen av 
hälso- och sjukvården. 

Ärendet 

En politisk beredning av ärendet kring handlingsplan 2021 för omställningen av hälso- och sjukvården har pågått 
under våren, där samtliga partier representerade i hälso- och sjukvårdsstyrelsen deltagit. Beredningen har utgått 
från det tjänstepersonsförslag som skickades ut till hälso- och sjukvårdsstyrelsen inför styrelsens sammanträde 
den 3 juni. Vi ställer oss i huvudsak bakom förslaget, då det ligger i linje med de ambitioner och intentioner vi 
fastställt i samband vår tidigare gemensamma överenskommelse kring omställningen av hälso- och sjukvården. 
Vi föreslår dock en del justeringar och förtydliganden i en del av skrivningarna i förslaget och yrkar därför att 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer det av oss reviderade förslaget till handlingsplan, daterat 2020-06-01. 
 
Vänersborg, 2020-06-01 
 
 
 
Jonas Andersson (L) Tony Johansson (MP) Håkan Linnarsson (S) Lars Holmin (M) 
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 
 
 
 
Heikki Klaavuniemi (SD) Eva Olofsson (V) Maria Nilsson (KD) Cecilia Andersson (C) 
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1 Inledning 

Regionfullmäktige fastställde 2017-05-16 ”Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i 
Västra Götalandsregionen” (Dnr RS 2017–02037). I enlighet med strategin ska en årlig 
handlingsplan tas fram kring åtgärder och initiativ för att utveckla hälso- och sjukvården i den 
önskvärda inriktningen utifrån omställningens områden. Planen fastställs av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

Regionfullmäktige har i Västra Götalandsregionens budget för åren 2017–2019 successivt 
tillfört ramhöjande budgetmedel för att underlätta omställningen av hälso- och sjukvården 
(2017 100 mnkr, 2018 250 mnkr och 2019 200 mnkr), totalt 550 mnkr vilket också avsattes i 
regionfullmäktiges budget för 2020. 

Under perioden har en del av tilldelade medel överförts till permanent finansiering av 
konkreta satsningar och förstärkningar i linje med omställningens intentioner, framför allt till 
vårdval vårdcentral. För 2021 kvarstår 315 mnkr av de 550 mnkr att använda till 
utvecklingssatsningar i syfte att göra en omställning möjlig.  

Handlingsplanen är en kortfattad politisk uppdraghandling för att peka på de mest prioriterade 
utvecklingsinsatserna. I handlingsplanen listas de åtgärder och initiativ som är prioriterade 
under 2021. Handlingsplanen är varken absolut eller exkluderande utan kan komma att 
förändras utifrån förändrade förutsättningar och tillkommande behov. 

Arbetet med omställningen kan delas in i tre olika delar. Den första är att i utredningar och 
pilotprojekt pröva nya sätt att arbeta inom hälso- och sjukvården. Den andra är att genom ett 
samordnat koncernkontor ta fram de villkor, förutsättningar och det stöd som behövs för att 
göra det så enkelt som möjligt för alla berörda verksamheter att genomföra de åtgärder som 
beslutats för breddinförande. Den tredje delen handlar om att genomföra omställningen i 
praktiken, det vill säga när alla berörda verksamheter tar till sig och börjar arbeta på nya, mer 
effektiva sätt. För att klara detta måste berörda medarbetare involveras i förändringsarbetet 
och omställningen bli en del av det utvecklingsarbete som bedrivs inom den ordinarie 
verksamheten. Omställningen omfattar såväl offentliga som privata vårdgivare som 
finansieras av Västra Götalandsregionen. Ett fortsatt utvecklat samarbete mellan vårdgivare 
och med kommunerna är viktigt för att ambitionen med omställningen ska uppnås.  

Det behöver i alla led göras tydligt att omställningen ska bidra till högre effektivitet, att 
Västra Götalandsregionen klarar en verksamhet i balans med ekonomisk hållbarhet och att 
omställning inte ska bidra till ökade kostnader. Som en del av detta ska omställningen bidra 
till att minska behovet av vård på sjukhus och främst slutenvård. Från och med 2019 är 
genomförandet av omställningen allt mer i fokus.   

Handlingsplan 2021 bygger vidare på tidigare års handlingsplaner och deras inriktning. 
Pågående aktiviteter och projekt inom handlingsplan 2020 ska slutföras och nya aktiviteter 
ska begränsas i antal och omfattning. Fokus är på nära vård och mobil närvård samt på 
utveckling och införande av e-tjänster. Av fullmäktiges strategi för omställningen av hälso- 
och sjukvården följer att den nära vården med bas i primärvården ska byggas ut, vilket 
betyder en omfördelning av såväl resurser som uppgifter. Med nära vård menas i Västra 
Götalandsregionen all hälso- och sjukvård som bedrivs utanför sjukhusen. Den tidigare 
beslutade strategin slår fast principen om digitalt först. Målet är att öka användandet av 
digitala verktyg inom hälso- och sjukvården, utifrån en ambition att det som kan göras digitalt 



 Protokollsutdrag från HSS den 3 juni 2020 - § 140 Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården - SKAS 2020-00418-1 Protokollsutdrag från HSS den 3 juni 2020 - § 140 Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården : Handlingsplan 2021 avseende omställningen av hälso- och sjukvården - beslutad 2020-06-03

 

3 (15) 
 

också bör göras digitalt. Om det är möjligt och lämpligt att använda digitala verktyg ska dock 
alltid bedömas utifrån patientens perspektiv. Det måste således alltid vara patientens behov 
och förutsättningar som avgör om det till exempel är lämpligt att ett möte sker digitalt eller 
om det ska ske fysiskt. 

Den här handlingsplanen arbetades fram under Covid-19-pandemin med smittspridning och 
många omfattande snabba förändringar inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.  Som 
en följd av pandemin har flera verksamheter inom regionens hälso- och sjukvård introducerat 
mobila lösningar och digitala vårdformer samt möjliggjort för digitala patientbesök. 
Erfarenheterna har överlag varit positiva och visat vilka möjligheter digitaliseringen kan 
innebära, bland annat i form av stärkt tillgänglighet och mer effektiva arbetssätt. Dessa 
erfarenheter och förändringar har lagt en grund för en fortsatt utveckling av den digitala 
vården. 
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2 Bakgrund, syfte och mål med omställningen 

Invånarna i Västra Götaland blir allt fler och allt äldre. För att möta utmaningarna, nu och i 
framtiden, och för att kunna erbjuda vård av högsta kvalitet ställer Västra Götalandsregionen 
om sin hälso- och sjukvård. Syftet med omställningen är att öka värdet för dem vi är till för 
inom ramen för tillgängliga resurser. Genom att arbeta mer med att förebygga och främja 
invånarnas hälsa, minskar invånarnas behov av vård. Vården ska utformas på ett nytt sätt 
samtidigt som den medicinska utvecklingen säkerställs och möjligheter som digitaliseringen 
erbjuder tas tillvara.  

Förändringarna ska bidra till bättre medicinsk och patientupplevd kvalitet, patientsäkerhet, 
tillgänglighet, personcentrering, samordning, jämlikhet, produktivitet och effektivitet. Det ger 
också förutsättningar att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet som kan möta dagens och 
morgondagens stora utmaningar vad avser kompetensförsörjning samtidigt som vårdbehoven 
ökar. Omställningen innebär i sig inte några nya mål utan ska bidra till högre uppfyllelse av 
de redan politiskt beslutade målen för den hälso- och sjukvård som Västra Götalandsregionen 
finansierar.  

Genom att ställa om vården ska patienterna få bättre möjligheter till egenvård, erbjudas den 
vård de behöver när de behöver den och de ska veta vart de vänder sig för att få kontakt med 
vården. De ska snabbt få råd och hjälp med bedömning av sitt vårdbehov genom 
telefonrådgivning, digitala vårdmöten via sin vårdcentral eller i hemmet, beroende på sina 
egna förutsättningar och behov. Den vård som erbjuds ska vara av högsta kvalitet. Utifrån 
behoven planeras och samordnas vården tillsammans med patienterna oavsett om de har litet, 
stort eller komplicerat vårdbehov.  

I Västra Götalandsregionen ska den vård patienterna behöver ofta i första hand ges nära 
patienten utanför sjukhusen. Nära vård kan definieras som geografisk närhet, relationell 
närhet eller genom vårdens tillgänglighet. Med relationell närhet menas kontinuitet, trygghet, 
samordning och kompetens, medan tillgänglighet inrymmer öppettider, möjligheter till fysiska 
möten samt tillgång till digitala möten eller andra kontaktmöjligheter. Vården kan ges i eller 
nära patientens hem, i en digital eller personlig vårdform med hög kontinuitet och 
tillgänglighet. Nära vård kan ges av primärvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och 
öppen specialistvård. En väl utvecklad nära vård förutsätter en nära samverkan mellan dessa 
aktörer, vilket i sin tur kan bidra till att bland annat stärka vården för äldre patienter och 
patienter som lider av psykisk ohälsa, men också för patienter inom missbruks- och 
beroendevården. Den specialiserade sjukhusvården ska koncentreras till färre platser, för att 
säkerställa kvalitet och tillgänglighet. Det betyder att för vård som patienterna behöver mer 
sällan kan de behöva resa längre för att få. 
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3 Omställningen gemensamt 

3.1 Stödja genomförande av beslutade åtgärder och aktiviteter  

Nämnder och styrelser ska enskilt och gemensamt fokusera på att genomföra och följa upp 
omställningen. Insatserna ska stödjas med både regionala och förvaltningsvisa insatser. 

Nedanstående åtgärder och aktiviteter som tidigare har beslutats och finns beskrivna i tidigare 
handlingsplaner ska genomföras i alla berörda verksamheter. Koncernkontoret ska ge stöd för 
fortsatt breddinförande, stabilisering, uppföljning och utveckling genom förtydliganden av 
förutsättningar och villkor, framtagande av mål samt uppföljning av dessa. 

 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

 Mobil närvård inom primärvården och sjukhusvården. 

 Sex prioriterade e-tjänster; digitala vårdmöten, patientverktyg för anamnesupptagning, 
1177, webbtidbok, stöd- och behandlingsplattformen samt egenmonitorering. 
Regionstyrelsen fattade den 4 juni 2019 ett särskilt beslut om detta. 

 Stödja utveckling av traumasjukvården. 

 Genomförande av andra beslutade åtgärder inom koncentration. 

 Årlig uppföljning och åtgärdsplan avseende kvalitet i hälso- och sjukvården. 

 Etablering av systemet för kunskapsstyrning på regional och lokal nivå. 

Alla berörda utförarstyrelser och förvaltningar har, tillsammans med hälso- och 
sjukvårdsnämnderna, ansvar för att fortsätta arbetet med genomförandet av beslutade åtgärder 
och aktiviteter. För 2020 har utförarstyrelserna, som en del i detaljbudgeten, beslutat om 
särskilda genomförandeplaner av åtgärder inom omställningen. Diskussion förs även med 
regionalt finansierade privata utförare om hur de bäst kan genomföra omställningen. 
Motsvarande genomförandeplaner ska även tas fram för 2021. 

3.2 Övrigt övergripande inom omställningen  

Pågående uppdrag kring framtidens vårdutbudsstruktur 

Under 2019 inleddes en utredning kring framtidens vårdutbudsstruktur i Västra 
Götalandsregionen. Utredningen syftar till att ta fram en färdplan för hur sjukvårdens struktur 
bör förändras fram till 2030 för att möta framtida utmaningar, bland annat i form av en 
demografisk utveckling som förväntas leda till ökade kostnader och att skatteintäkterna 
prognostiseras att inte öka i nivå med den förväntade kostnadsutvecklingen eller i nivå med 
tidigare tillväxt. Förslagen på förändringar av utbudsstrukturen tar sin utgångspunkt i att 
primärvården är basen och förändringar kommer att föreslås avseende såväl vårdcentralernas 
uppdrag, som strukturen för akutsjukhus, elektiva sjukhus och närvårdscentrum. 
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Det är viktigt att utredningen kring framtidens vårdutbudsstruktur tar sin utgångspunkt i 
omställningens intentioner och de åtgärder som presenteras i denna handlingsplan. På samma 
sätt är det viktigt att de förslag som läggs fram inom ramen för handlingsplanen tar hänsyn till 
den pågående strukturutredningen så att alla förslag till förändringar koordineras. Detta gäller 
särskilt förslag kring framtida utformning av primärvårdens brådskande uppdrag och 
utveckling av närvårdscentrum. 

Barnuppdraget 

Uppdraget att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård (HS 
2017–00220) omfattar omställningens alla fyra områden och samordnas med dessa arbeten. 

Etablering av närvårdscentrum 

Regionstyrelsen ställde sig i mars 2020 bakom inriktningen för etablering av ett 
närvårdcentrum (NVC) i Mariestad. Genom NVC ökar invånarnas tillgång till 
specialistsjukvården såväl från hemmet som på vårdcentralen genom digitala konsultationer. 
Patienter ska kunna göra vårdbesök med ljud och bild hos specialist, själva eller med hjälp av 
vårdcentralens medarbetare. Verksamheten kommer börja inom hjärtsjukdomar, 
hudsjukdomar, lungsjukdomar och njursjukdomar för att därefter utvecklas för fler 
medicinska specialiteter. Medarbetare inom primärvården får också möjlighet att kontakta 
specialister på sjukhuset i Skövde direkt för konsultation. Den initiala merkostnaden för NVC 
i Mariestad ska finansieras inom ramen för budgeten för omställningen. Regionstyrelsen gav 
regiondirektören i uppdrag att utarbeta förslag till etablering av NVC vid flera orter. Det 
fortsatta arbetet med NVC Mariestad samt utredning om eventuell etablering av fler 
närvårdscentrum och centrumens innehåll, ska bedrivas inom ramen för omställningen 2021 
och koordineras med den pågående utredningen kring framtidens vårdutbudsstruktur i Västra 
Götalandsregionen. 

Teledermatoskopi vid vårdcentraler 

Idag har Närhälsans vårdcentraler möjlighet att skicka högupplösta fotografier av misstänkta 
hudtumörer till sjukhusens hudmottagningar för diagnostik, så kallad teledermatoskopi. 
Genom teledermatoskopi blir tiden fram till fastställd diagnos väsentligt kortare för patienten, 
vilket ökar patientsäkerheten, och minskar behovet av fysiska vårdbesök på 
hudmottagningarna. Sedan 2019 har frågan om hur privata vårdcentraler kan ges samma 
möjligheter utretts och inom ramen för handlingsplanen för omställningen ska dessa 
möjligheter nu implementeras. 

Fortsatt följeforskning 

Under året ska följeforskningen av omställningen genom stiftelsen Leading Health Care 
(LHC) och Center for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers fortsätta. 
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Samverkan med kommunerna 

För att kunna genomföra många av de aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen behövs ett 
fördjupat samarbete med kommunerna i Västra Götaland. Ett sådant samarbete finns redan 
etablerat i flera delar av omställningen, men det behöver fördjupas på fler områden för att 
gemensamt kunna skapa ett större värde för patienter och våra invånare. Ett särskilt arbete 
pågår gemensamt mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland med 
att ta fram en färdplan för samverkan inom hälso- och sjukvården. Områden som hittills har 
identifierats i arbetet är nära vård, digitalisering, kompetensförsörjning och förebyggande 
hälsoarbete. Planen ska tas fram i samverkan mellan regionen och de 49 kommunerna inom 
Västra Götaland. Efter förankring i kommunerna och inom Västra Götalandsregionen, ska 
beslut om färdplanen fattas av det politiska samrådsorganet SRO i november 2020. Denna 
färdplan ska beaktas i det fortsatta arbetet med omställningen. 

Kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning innehåller olika delar där ett nära samarbete ska säkerställas med 
utbildningsanordnare och med andra regioner. Nationella initiativ ska kompletteras med lokal 
samverkan med länets kommuner. Kompetensförsörjningen ska tydligt beakta inriktningen att 
bygga ut den nära vården med bas i primärvården och digitaliseringsutvecklingen. Det ska 
även beaktas inom forskning och utbildning. Regionen har i dessa avseenden ett stort ansvar 
för hela den regionalt finansierade primärvården. Samverkan med den kommunala hälso- och 
sjukvården samt socialtjänsten behöver ses i en helhet där den gemensamma kompetensen blir 
avgörande för den hälso- och sjukvård som erbjuds patienten. 

Regional utvecklingsstrategi och omställningen 

Det gemensamma arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västra 
Götaland 2021-2030 pågår för att beslutas på regionfullmäktiges första möte 2021. Syftet med 
strategin är att peka ut riktningen för att säkerställa en ekologisk, social och ekonomiskt 
hållbar utveckling för territoriet Västra Götaland. En viktig del är att ta tillvara regionens 
uppdrag att skapa såväl en hållbar utveckling och tillväxt som en väl fungerande och jämlik 
hälso- och sjukvård. Uppdragen hänger intimt samman. Det blir ingen hållbar utveckling och 
tillväxt i regionen utan välfungerande välfärdstjänster. Det blir heller ingen fungerande 
välfärd utan hållbar regional utveckling och tillväxt. Uppdragen och hur de kan förverkligas 
hänger till exempel samman inom forskning och innovation, kultur, kompetensförsörjning, 
miljö, folkhälsa, kollektivtrafik, infrastruktur och förnyelse genom digitalisering, nära vård 
och kunskapsstyrning. RUS och omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götaland 
hänger därmed nära samman, vilket ska beaktas i det fortsatta arbetet med omställningen. 

Tre regionala strategier 

Samordningen mellan Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM), arbetsgivarvarumärket och 
omställningen ska fortsätta och fullföljas.  
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4 Utveckla den nära vården 

4.1 Mobil närvård 

Genom ett bättre samarbete i vårdkedjan, i synnerhet mellan regionens vårdgivare och 
kommunerna, kan individen känna ökad trygghet och tillit. En utveckling av arbetssätt som 
flyttar vården närmare patienten, likt hemsjukvårdsläkare eller mobila insatser där vården 
erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten och utveckla vården ytterligare. Det 
är viktigt att den mobila vården struktureras på ett sådant sätt att patientnyttan ökar och 
suboptimering och dubbelarbete undviks. Erfarenheter från framgångsrika former för 
samverkan mellan regionen och kommunerna behöver tas till vara, såsom till exempel 
samverkande sjukvård i Fyrbodal. 

Under 2020 förbereds ett utvidgat och enhetligt uppdrag för mobil närvård i krav- och 
kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral och i vårdöverenskommelser. Samma teambaserade 
arbetssätt som mobil hemsjukvårdsläkare för patienter inskrivna i den kommunala 
hemsjukvården ska göras tillgängligt även för andra patienter på kommunala boenden. Det 
innebär ett personcentrerat och proaktivt arbetssätt för att förhindra undvikbara försämringar 
och komplikationer, där läkare från vårdcentral arbetar i team med kommunal hemsjukvård.  

Uppdraget avser även ett utökat och snabbare införande av närsjukvårdsteam inom sjukhusen. 
Utvecklingen av den mobila hemsjukvårdsläkarverksamheten ska fortsätta, med målet att 
skapa en stabil verksamhet som är en integrerad del av den nära vården och av samverkan 
med kommunerna. 

Hemsjukvårdens patienter vårdas i hemmet. Bland annat därför behöver de anhörigas 
delaktighet stärkas, vilket i sin tur ställer krav på ett utvecklat anhörigstöd både i hälso-och 
sjukvården och i kommunerna. 

4.2 Första linjens omhändertagande av psykisk ohälsa 

Arbetet med en tillgängligare vård för personer med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa är 
ett fortsatt prioriterat område. Det är viktigt att säkerställa att primärvården kan omhänderta 
patienter med lättare psykisk ohälsa på ett bättre sätt, och därmed minska trycket på 
specialistpsykiatrin. Detta är bakgrunden till satsningen på 16 vårdcentraler runt om i 
regionen med ett förstärkt omhändertagande för unga patienter med psykisk ohälsa. 
Utvärderingen av satsningen visar på mycket goda resultat och ambitionen är att i någon form 
permanenta och utöka verksamheten, liksom att utveckla första linjens vård även för vuxna 
med psykisk ohälsa. 

4.3 Stärk det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

En viktig del av omställningen och utvecklingen av den nära vården är att förstärka regionens 
arbete med att förebygga sjukdom och ohälsa. Denna handlingsplan ska ses som en höjning av 
tidigare ambitioner för regionens hälsofrämjande arbete. Under året ska pilotprojekt för aktiv 
intervention inom det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet genomföras. 
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Aktiviteten är en fortsättning på handlingsplan 2018–2019. Beslut om pilotprojekten, som ska 
löpa i två år, fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i april 2020. 

4.4 Åtgärder för att öka trygghet och kontinuitet i vården 

Under året ska de pilotprojekt avseende samordningsfunktion som påbörjades under 2019 
fortsätta. En första utvärdering ska genomföras för att pröva om inriktningen är den rätta eller 
om justeringar behöver göras. Aktiviteten är en fortsättning på handlingsplan 2018–2019.  

Utvärdering av samordningsfunktionerna ska ge en inriktning för eventuellt införande av 
arbetssättet i hela regionen. I det fortsatta arbetet ska även andra åtgärder som ökar kontinuitet 
och samordning beaktas, till exempel fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och patientkontrakt.  

4.5 Gemensam färdplan för Nära Vård 

Flera statliga utredningar pekar på behovet av utökad samverkan mellan huvudmännen. Den 
statliga utredningen ”Samordnad utveckling mot en god och nära vård” lämnade i mars 2020 
sitt huvudbetänkande. Utredningen föreslår bland annat att samverkan mellan kommuner och 
regioner måste stärkas och att kraven på detta ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL).  

Under 2020 tas på uppdrag av SRO, det politiska samrådsorganet mellan VGR och länets 
kommuner, fram en gemensam färdplan för Nära vård i Västra Götaland. Färdplanen, som är 
gemensam mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen, innehåller de områden där 
samverkan kan bidra till en förbättring av vården nära invånarna. För att förverkliga 
färdplanens ambitioner är det viktigt att den är väl förankrad såväl i kommunerna som inom 
Västra Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är en gemensam grund liksom den 
samverkan som idag sker i Vårdsamverkan Västra Götaland, både på länsgemensam och 
delregional nivå. 

Under 2021 ska utvecklingsprojekt startas inom prioriterade områden. En nära samverkan 
mellan arbetet med omställningen och utvecklingen av den nära vården i samverkan sker 
under året. 
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5 Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 

Totalt sett har sextiofyra uppdrag rörande koncentration av hälso- och sjukvården i VGR 
organiserats enligt 1) sällanvård, 2) primärvårdens akuta uppdrag, 3) traumasjukvården och 4) 
distansmonitorering mellan vårdinrättningar. Genomförandet ligger något före tidplanen för 
genomförandet. De 19 uppdrag som kvarstår ska genomföras under 2020.  

5.1 Traumasjukvård av med högsta möjliga kvalitet 

Handlingsplanen för utveckling och nivåhöjning av traumasjukvården har i stort genomförts 
och projektet avslutades 2019. Under 2020–2021 ska arbetet att stödja utvecklingsarbetet 
inom traumasjukvården fortsätta med målet att säkerställa en traumasjukvård med högsta 
möjliga kvalitet. En slutrapport, med utvärdering av genomförda förändringar, ska redovisas 
för hälso- och sjukvårdsstyrelsen under första kvartalet 2022. 

5.2 Koncentration av sällanvård för ökad kvalitet 

Koncentration av sällanvård för kvalitet och tillgänglighet handlar om att koncentrera vård 
som behövs sällan alternativt den vård som ges sällan till enskilda individer. Hittills har fokus 
varit på vård som ges sällan. Under 2021 ska fokus skifta till att även innefatta områden med 
större volymer vård som enskilda patienter får sällan.  

Under 2021 ska de första årsuppföljningarna av genomförda koncentrationer redovisas. Under 
året ska förslag på ytterligare områden som kan koncentreras tas fram. 

5.3 Primärvårdens brådskande uppdrag 

 Under 2020 pågår en politisk beredning, där samtliga partier representerade i Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen ingår, om hur primärvårdens brådskade uppdrag ska lösas och hur ansvaret 
mellan berörda verksamheter ska fördelas. Beredningen syftar till att lösa frågan om ansvaret 
för primärvårdspatienter utanför vårdcentralernas ordinarie öppettider och berör, utöver 
vårdcentralerna, bland annat de nuvarande jourcentralerna, sjukhusens akutmottagningar och 
delar av den mobila vården. Ett inriktningsbeslut förväntas under andra halvan av 2020. 
Arbetet med primärvårdens brådskande uppdrag måste koordineras med den pågående 
utredningen kring framtidens vårdutbudsstruktur i Västra Götalandsregionen. 

5.4 Distansmonitorering mellan vårdinrättningar 

Distansmonitorering mellan vårdinrättningar handlar om hur framtidens teknik skulle kunna 
hjälpa Västra Götalandsregionen att distansmonitorera IVA-patienter för en ökad och mer 
jämlik kvalitet i hela regionen. En omvärldsanalys ska genomföras för att eventuellt leda till 
ett pilotprojekt under 2021. Uppdraget ska koordineras med FVM och omställningsområde 
digitalisering. Den pågående Covid-19-pandemin har inneburit en stark press på regionens 
IVA-verksamheter, varför beslutet om inriktning av distansmonitorering gentemot IVA-
patienter kan komma att omprövas. 
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6 Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

6.1 Användning av e-tjänster 

Under 2021 ska fokus vara att avsluta pågående projekt och stödja införandet och 
användningen av de av regionstyrelsen sex prioriterade e-tjänsterna; mitt vårdmöte, stöd och 
behandling, webbtidbok, 1177 vårdguidens e-tjänster, patientverktyg för anamnesupptagning, 
och egenmonitorering. 

Målstyrt stöd 

Regional samordning, utbildning och support samt stöd för uppföljning av e-tjänster hanteras 
av Koncernkontoret. Ekonomiskt stöd ska kopplas till användningen av de sex prioriterade e-
tjänsterna. 

Digitala vårdmöten  

Införande och användande av digitala vårdmöten ska öka. Utförarna ska stödjas genom 
finansiering av licenser för att underlätta införandet. Uppföljning ska ske mot fastställda mål. 
Koncernkontoret ska samordna, utbilda och säkerställa teknisk struktur med mera samt 
utveckla tjänsten för digitala vårdmöten. 

Stöd och behandling 

Införande och användande av stöd- och behandlingsplattformen ska öka och stödjas. 
Uppföljning ska ske mot fastställda mål. Samordning, säkerställande av teknisk infrastruktur 
med mera ska ske genom koncernkontorets försorg, bland annat genom utbildningar i och 
stöd för framtagande av nya stödprogram. 

Webbtidbok 

Införande och användning av webbtidbok ska öka och stödjas. 1177 vårdguidens e-tjänster 
ska fortsatt vara en självklar komponent, till exempel inom kommunikation med invånare.  

Egenmonitorering 

Pilotprojekt för ordinerad egenmonitorering ska fortsätta och utvecklas i samverkan med 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Erfarenheter från avslutade projekt ska 
omhändertas och inarbetas i tillämpliga delar i pågående pilotprojekt.  
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6.2 Övriga projekt  

Pågående projekt som inte ingår i de sex prioriterade tjänsterna ska bedrivas vidare för att 
säkerställa förväntade lösningarna och erfarenheter. Exempel är chatbot, video i ambulanser, 
robotisering och supportfunktion för invånare och medarbetare.  

6.3 Roadmap för digitala vårdformer och tjänster  

En roadmap har tagits fram kring vilken utvecklingen samlas. I starkt förenklad form återges 
den nedan. 

 

 

Bilden visar inriktningen med exempel på e-tjänster under respektive rubrik. Adekvata 
aktiviteter ska genomföras under samtliga rubriker. Den viktigaste fokuseringen ska vara 
möjligheter till utveckling av digital egenvård. 

Fortsatt utveckling 

Under ovanstående uppdrag ska fortsatt utveckling prövas inom bland annat AI, 
regiongemensam övervakning av egenmonitorering, automatiserad upptagning av anamnes 
och triagering samt samverkan med FVM inom till exempel en digital väg in för invånare.  
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7 Fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

7.1 Utveckla systemet för kunskapsstyrning  

Under perioden ska etableringen av det regionala systemet för kunskapsstyrning med 
regionala programområden och regionala processteam samt stödfunktioner fortsätta. 
Samverkan mellan etablerad kunskapsstyrningsorganisation och Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM) ska intensifieras under perioden. 

Under året ska implementering fullföljas av de tio vårdförlopp som uppdragits till landets 
sjukvårdsregioner att införa.  

Kunskapsstyrningen följer det nationella arbetet. Arbetet med att fortlöpande säkra stöd i 
analys och tillgång till data för analys, uppföljning ska ske samordnat. 

7.2 Utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling  

Den beslutade treåriga utbildningsplanen för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling ska 
avslutas under 2021. Vid utgången av året beräknas nödvändig kunskapsplattform för 
etablering av en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling finnas på plats inom Västra 
Götalandsregionen. Under perioden ska utbildningarna integreras i befintliga chefsprogram 
och introduktionsutbildningar i syfte att säkerställa långsiktighet och inkludering i ordinarie 
verksamhet. 

7.3 Primärvårdskvalitet  

Arbetet med att ansluta regionala primärvårdsenheter till nationellt system för uppföljning ska 
slutföras tillsammans med ett utvecklat och driftstartat regionalt mellanlager för säkrad 
inomregional uppföljning av data inom systemet för primärvårdskvalitet. Under 2021 inriktas 
arbetet på att säkerställa en tillräckligt bred användningsgrad av systemet som stöd i det 
lokala förbättringsarbetet.  

7.4 Personcentrerat arbetssätt och patientmedverkan i omställningen  

Fokus i arbetet med personcentrerat arbetssätt ligger på patientens väg genom vården, vilket 
innebär att samla hela systemet (inklusive patienten) i rummet och arbeta med 
förbättringsarbete över gränser, med tydlig utgångspunkt i patientens perspektiv. Även 
anhörigas erfarenheter och synpunkter är viktiga utgångspunkter i detta arbete. Under året ska 
former för patientens och anhörigas deltagande utvecklas där deras respektive perspektiv tas 
tillvara i till exempel utformningen av system för ledning och styrning av hälso- och 
sjukvården. 
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7.5 Plan för kvalitet och patientsäkerhet 

En regional plan för utveckling av kvalitet och patientsäkerhet ska tas fram. Arbetet beaktar 
nationell plan för patientsäkerhet. Aktiviteten är tillkommande i handlingsplanen för 2021. 
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8 Utvecklingsuppdrag för barn och ungas hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i december 2018 att arbetet med en utvecklingsplan 
för barn och ungas hälso- och sjukvård ska ingå som ett tematiskt område i omställningen. 
Motsvarande är inte beslutat i regionfullmäktiges strategi för omställningen.  

Barnuppdraget har gått från nio pilotprojekt november 2019 till cirka trettio i mars 2020. Från 
tidigare sju områden har uppdraget fokuserat på två omställningsområden: nära vård och 
digitalisering samt koordination och samordning. I samtliga fall har genomförandekraft högst 
prioritet. Arbetet ska inriktas på att ta fram de villkor, förutsättningar och det stöd som behövs 
för att göra det så enkelt som möjligt för alla berörda verksamheter att genomföra de åtgärder 
som beslutats för breddinförande. Barnrätt i enighet med att FN-s barnkonvention är lag samt 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är genomgående inslag i barnuppdragets alla 
pilotprojekt.  

8.1 Nära vård 

Inom utveckling av nära vård ska främst pilotprojekt följas som bidrar till tidiga insatser och 
tidig upptäckt, effektiv samordning mellan verksamheter samt pilotprojekt som bygger på 
mellanvårdsformer och närsjukvårdsteam för barn och unga. 

8.2 Digitalisering 

Målgruppen inom barnuppdraget använder i hög grad de digitala möjligheterna i samhället 
och flera pilotprojekt inom omställningsområdet handlar om ökad digitalisering av hälso- och 
sjukvården. Barnuppdraget ska samverka med omställningsområdet digitalisering. 
Barnuppdraget följer flera piloter som bidrar till en ökad digitalisering av vården. I samverkan 
med omställningsområde digitalisering har en checklista tagits fram för all digitalisering som 
berör barn.  

8.3 Koordination och samordning  

Hittillsvarande arbete visar att brister inom koordination och samordning inom hälso- och 
sjukvården för barn och unga tar mycket familjetid och resurser. Ett antal av projekten inom 
barnuppdraget handlar därför om att förbättra koordination och samordning med ambitionen 
att ta fram optimala arbetssätt och processer. Samverkan ska ske med omställningsområde 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och aktuell forskning.  

8.4 Pågående utredningar 

Barnuppdraget ska vidare under 2020–2021 genomföra de påbörjade utredningarna rörande 
den specialiserade barnmedicinska öppenvården, nära vård samt hur en god och 
sammanhållen vårdprocess uppnås för barn och unga (0–17 år) med utvecklingsrelaterade 
funktionsavvikelser. Den senare utredningen genomförs med i samverkan med Kunskapsstöd 
Psykisk Hälsa (KPH). 
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Bifogar beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 144 

Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

Diarienummer HS 2019-01023 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar länsgemensamt inriktningsdokument 
för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. 

Dokumentet har varit ute på remiss till samtliga nämnder och sjukhusstyrelser. 
Samtliga remissinstanser som inkommit med svar (8) ställer sig positiva till 
dokumentet. Alla inkomna synpunkter har beaktats och mindre justeringar har 
gjorts efter remissrundan. Det handlar främst om förtydliganden att alla 
verksamheter med samma namn bör ha samma innehåll, brukarperspektiv, ansvar 
och tvister. Det har också framförts önskemål om en fördelningsnyckel för 
ekonomisk fördelning men det har inte varit möjligt att omhänderta i detta 
dokument men finns med som ett utvecklingsområde. 

Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom 
inriktningsdokumentet den 6 december 2019 och Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) gjorde detsamma den 10 februari 2020. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och 
kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 
behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett 
stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Koncernkontoret bedömer att dokumentet ligger i linje med pågående arbete inom 
området samt ger ett stöd för arbetet med integrerade verksamheter. 

Beredning 

Psykiatriberedningen har behandlat ärendet den 14 maj 2020. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från psykiatriberedningen 2020-05-14, § 26 
 Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-09 
 Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

Skickas till 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 
 Styrelsen för sjukhusen i Väster 
 Styrelsen för NU-sjukvården 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Enheten kunskapsstöd psykisk hälsa, rs.hsa.kph@vgregion.se 
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§ 26 

Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

Diarienummer HS 2019-01023 

Beslut 

Psykiatriberedningen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar länsgemensamt inriktningsdokument 
för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. 

Dokumentet har varit ute på remiss till samtliga nämnder och sjukhusstyrelser. 
Samtliga remissinstanser som inkommit med svar (8) ställer sig positiva till 
dokumentet. Alla inkomna synpunkter har beaktats och mindre justeringar har 
gjorts efter remissrundan. Det handlar främst om förtydliganden att alla 
verksamheter med samma namn bör ha samma innehåll, brukarperspektiv, ansvar 
och tvister. Det har också framförts önskemål om en fördelningsnyckel för 
ekonomisk fördelning men det har inte varit möjligt att omhänderta i detta 
dokument men finns med som ett utvecklingsområde. 

Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom 
inriktningsdokumentet den 6 december 2019 och Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) gjorde detsamma den 10 februari 2020. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och 
kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 
behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett 
stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Koncernkontoret bedömer att dokumentet ligger i linje med pågående arbete inom 
området samt ger ett stöd för arbetet med integrerade verksamheter. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-09 
 Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

Skickas till 

Psykiatriberedningens beslut skickas till: 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 
 Styrelsen för sjukhusen i Väster 
 Styrelsen för NU-sjukvården 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Enheten kunskapsstöd psykisk hälsa 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-04-09 
Diarienummer HS 2019-01023 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Ulrika Söderlund 
Telefon: 072-542 42 39 
E-post: ulrika.soderlund@vgregion.se 

Till psykiatriberedningen 

Länsgemensamt inriktningsdokument för 

organiserat integrerat arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende 

Förslag till beslut 

Psykiatriberedningen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar 
följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar länsgemensamt inriktningsdokument 
för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende. 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. 

Dokumentet har varit ute på remiss till samtliga nämnder och sjukhusstyrelser. 
Samtliga remissinstanser som inkommit med svar (8) ställer sig positiva till 
dokumentet. Alla inkomna synpunkter har beaktats och mindre justeringar har 
gjorts efter remissrundan. Det handlar främst om förtydliganden att alla 
verksamheter med samma namn bör ha samma innehåll, brukarperspektiv, ansvar 
och tvister. Det har också framförts önskemål om en fördelningsnyckel för 
ekonomisk fördelning men det har inte varit möjligt att omhänderta i detta 
dokument men finns med som ett utvecklingsområde. 

Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom 
inriktningsdokumentet den 6 december 2019 och Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) gjorde detsamma den 10 februari 2020. 

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen 
(VGR) och kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och 



 Hälso -och sjukstryelsens beslut om Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende - SKAS 2020-00420-1 Hälso -och sjukstryelsens beslut om Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende : Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Datum 2020-04-09 
Diarienummer HS 2019-01023 

 

2 (2) 

kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 
behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett 
stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Koncernkontoret bedömer att dokumentet ligger i linje med pågående arbete inom 
området samt ger ett stöd för arbetet med integrerade verksamheter. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Förslaget till beslut innebär inga ökade kostnader i sig men vid 
utveckling/uppstart av verksamhet kan detta medföra kostnader för parterna men 
detta regleras då i separata avtal. 

Beredning 

Ärendet har beretts på styrgrupp för länsgemensam handlingsplan för psykisk 
hälsa 6 december 2019 och VVG den 10 februari 2020. 

Koncernkontoret 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anders Carlqvist 
Avdelningschef Kunskapsstöd 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

Besluten skickas till 

Psykiatriberedningens beslut skickas till 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
 Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus 
 Styrelsen för sjukhusen i Väster 
 Styrelsen för NU-sjukvården 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Enheten kunskapsstöd psykisk hälsa 
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Sammanfattning  
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 

ohälsa, missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och 

kommuner i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde individen har behov av 

samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras 

för att hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och 

innehåll som behöver beaktas;  

• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag  

• Organisation  

• Verksamhetens innehåll  

• Uppföljning och utvärdering  

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges 

på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam 

samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.   

Samverkansform  Organiserat integrerat arbete  

Styrning och 

ledning  

 Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten utifrån 

lagar, avtal och överenskommelser   

  
Ansvarsområde  

Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag  

Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan 

med individen i fokus  

Organisering av 

enheter  

 Integrerad 

mottagning  

  

 Mobila team  Mobila 

arbetsformer  
Digitala 

vårdformer och 

tjänster  

Oftast 

samlokaliserade 

eller ”vägg i 

vägg”  

Oftast 

samlokaliserade  
Varje  

huvudman  
utgår från sin 

egen  
mottagning,  
man samlas i 

aktivitet 

Inte nödvändigt 
att vara  

samlokaliserad   

  

Kompetens  
Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam 

teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt    

Arbetssätt  

 Exempel: Assertive Community Treatment (ACT),   

Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),   

Case Management, Vård och stödsamordning 

 Insatser   
 Samordnade, integrerade insatser från respektive huvudman  
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Inledning  
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till 

handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR 

och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och 

specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän 

kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.  

  

Syfte, mål och målgrupp    
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för 

kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska 

underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med 

sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när 

behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen.   

  

Organiserat integrerat arbete  
Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter 

förenas”.  

Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid. 

Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett 

integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid 

praktiskt utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.    

 

Avgränsning   
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande 

sätt att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser 

professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den 

samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad.  

Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till   

• samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser  

• vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland  

• benämningar/namn på integrerade arbeten  

• vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras 

i olika former av organiserat integrerat arbete.   

Likvärdighet  
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa 

och missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera 

platser i länet under samma namn exempelvis Mini-Maria eller socialmedicinska 

mottagningar bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och innehålla likvärdig 

vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar därmed upplevelsen 
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av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter behöver löpande 

kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och innehåll.   

 

 Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete  
  

 

   

1. Avtal/överenskommelse om samverkan   
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig, 

professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse 

om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och möjliggör uppföljning i det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

Parter  

Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om 

organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig 

instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i 

avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för 

att samverkan etableras och fungerar.    

 

Ansvarsfördelning   

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den 

avtalade verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom 

det egna ansvarsområdet och lagrummet.      

 

1 .  
Avtal/överens - 

kommelse 

2 .  
Organisation 

3 .  
Verksamhetens  

innehåll 

4 .  
Uppföljning/ 
utvärdering 
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Styrgrupp   

Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från 

respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma 

inriktning.   

Uppdrag   

I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende 

målgrupp och syfte. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa 

förändringar i omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i 

samverkan mellan parterna.   

 

Mål    

En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen.   

Personalresurser   

Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma 

överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje 

huvudman äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde. 

Personal ska vara väl förankrad i sin egen profession.   

Brukarinflytande    

Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för  

brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men 

också vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.    

 

Ekonomisk fördelning   

Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. 

Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna 

kostnader (främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal 

(gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material 

etc.).  

 

För organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har 

likartad organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella 

fördelningen vara likartad, exempelvis Mini-Maria, socialmedicinska mottagningar 

med flera.  

 

Arbetsmiljö  

Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman och bör tydliggöras i gemensamma 

rutiner. Rutiner för säkerhet ska finnas.  
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Patientsäkerhet 

Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp av respektive 

huvudman och gemensamt. Stöd för det finns i flera lagrum. 

 

Avvikelser och tvister    

I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå.  

 

Ändringar och tillägg i avtal 

I avtal/överenskommelse ska anges hur parterna ska agera om någon av, eller båda, 

huvudmännen avser förändra villkoren för verksamheten. 

 

 2. Organisation  

Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser   

Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det 

krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete. 

Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar 

utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen. 

Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt 

och samtidigt.    

Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering. 

Lokala förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt.  Exempel:   

• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar 

under samma tak och/eller inom mobila team.  

• En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i 

personalen har sin egen hemvist.   

• Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse 

att dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.   

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala 

samverkansformer.    

Ledning av det dagliga arbetet   

Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och 

finansiering för detta regleras i avtal/överenskommelse.  

Ansvarsgränser och rutiner   

Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme, 

hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika 

riktlinjer/rutiner som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara 

kända. Ett sådant viktigt område är dokumentation och journalföring. Samtycke till 

samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för att integrerat arbete ska 

kunna genomföras.  
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Teambaserat arbete   

I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har 

ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för 

båda huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett 

uttalat samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och 

kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal 

ges förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.   

  

3. Verksamhetens innehåll    

Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap    

Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen 

finns bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram 

(VIP).   

Kunskapsspridning    

I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från 

olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig 

kommunikation, gemensam utbildning och handledning.  

Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för 

utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna 

huvudmannens ansvar.   

  

Insatser anpassas till individens behov   

Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är 
viktigt att samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att 
individen får samtidiga insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till 
barn, vuxna och anhöriga/närstående. Det organiserade integrerade arbetet bör 
stärka och mobilisera personens möjlighet att vara delaktig i och påverka alla 
beslut, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa. 
Exempel på lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och 
stödsamordning.  Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser 
anpassas till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år bör 
vårdnadshavare involveras men under vissa förutsättningar råder underåriga 
individer själva både över sekretess och samtycke till insatser.   
 

4. Uppföljning och utvärdering  
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp utifrån respektive 

huvudmans lagstiftning. Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärdera både 

utifrån process och resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.   
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Utvecklingsområden   
Uppföljning av dokument 

Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till 

grund för eventuell revidering och utveckling. VästKom och Koncernkontoret VGR, 

ansvarar gemensamt för att en uppföljning sker senast 2023. Uppföljningen bör ta 

sikte på att analysera om det länsgemensamma inriktnings-dokument har nått syftet 

”att underlätta utveckling och kvalitetssäkring” i parternas arbete med integrerade 

arbetssätt. 

 
Samordning 
En fråga som diskuterats under arbetets gång och som lyfts av remissinstanser 
är frågan om länsgemensam samordning för sådant integrerat arbete som 
använder samma namn. Det handlar där om att likrikta organisation, 
verksamhetsinnehåll och ekonomisk fördelningsnyckel.   
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Bilaga 1 

Checklista      
 

      
  

Del  Underrubrik  Ansvar  Tid  

Avtal/ök   Nedtecknad avtal/överenskommelse        

  Ansvarsfördelning     

  Styrgrupp        

  Uppdrag          

  Mål       

   Personalresurser       

  Brukarinflytande       

  Fördelning av kostnader och medel        

 Arbetsmiljö   

  Patientsäkerhet     

    Avvikelse och tvist       

 Förändring av avtal   

Organisation    Form för arbetet; mottagning, mobilt, digitalt

   

    

  Ledning av det dagliga arbetet        

   Ansvarsgränser och rutiner       

  SIP - samtycke       

  Teambaserat arbete       

Verksamhetens  

innehåll     

Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser        

 Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt     

  Anpassning av insatser       

   Kunskapsspridning       

   Gemensam utbildning/metodstöd/handledning       

Uppföljning och 

utvärdering  

Process        

  Resultat         



 Hälso -och sjukstryelsens beslut om Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende - SKAS 2020-00420-1 Hälso -och sjukstryelsens beslut om Länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende : Länsgemensamt inriktningsdokument organiserat integrerat arbete - slutlig

 

10 
 

    

Bilaga 2 

Arbetsgrupp  
  

Västra Götalandsregionen   Kommuner  

Rose-Marie Sandberg  

Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs  

Sjukhus  

  

Dirk Vleugels  

Chefsläkare Närhälsan     

  

Ulf Sammels  

Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg   

   

Representant BUP, vakant     

  

Regionutvecklare Anna Karlsson   

  

Regionutvecklare Maria Sahlin   

(adjungerad sedan 19-02-13)    

Camilla Johansson  

Göteborgsregionen, Partille Kommun, 

Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och 

beroendeteamet   

Anita Intto  

Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans 

kommun, områdeschef, beroende 20+   

Patrik Ekman  

Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings 

kommun, Barn- och elevhälsa    

Agneta Kettil  

Boråsregionens kommunalförbund, 

Verksamhetschef IFO barn/unga    

Andreas Ericsson   

Göteborgs stad, planeringsledare   

(sedan 19-02-13)  

    

Processledare Västra Götalandsregionen    Processledare VästKom  

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa   Kerstin Söderlund, Skaraborgs 

kommunalförbund   

  

Brukarrepresentation   

Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG  

Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland  
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Bilaga 3 

Kunskapskälla  
  
AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete   

Bergmark, M. 2017. Integrerade psykosociala insatser.   

Bringlöv, Å. 2016. Varför kommer de tillbaka?  FoU Södertörns skriftserie nr 145/16  

Bångsby, A.  2018. Collaborative challenges in integrated care: Untangling the 

preconditions for collaboration and frail older people’s participation.  

Danemark, B. 2003. Samverkan – himmel eller helvete.    

Grell, P. 2016. Komplexa behov eller komplexa organisationer. Institutionen för 

socialt arbete, Umeå.    

Handlingsplan psykisk hälsa. 2018.  Uppdragshandling; Länsgemensamt 
inriktningsdokument för integrerade verksamheter inom området psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende.   

  

Länsgemensam konferens. 2018-10-01. Integrerade arbetssätt inom området psykisk 

ohälsa och missbruk/beroende. Länsstyrelsen Västra Götaland.  

Länsstyrelsen Västra Götaland. 2018. Regional strategi för alkohol, narkotika, doping, 

tobak och spel (ANDTS) 2018-2021.   

  

Norén D, Segermark A. 2018. Mobil Närvård – Följeutvärderingen. Slutrapport.   

Revisorerna i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. 2018. Samverkan 

avseende samsjukliga – personer som både har ett missbruk och psykisk ohälsa 

Revisionsrapport – en granskning i samverkan mellan VGR och Göteborgs stad.    

  

SKL. 2018. Handlingsplan mot missbruk och beroende 13-29år. SÅ HÄR VÄNDER VI 
UTVECKLINGEN.   

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter. Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete.  

  

Socialstyrelsen. Öppna jämförelser om vård och omsorg till personer med en riskfylld 

konsumtion eller beroende av olika substanser, öppna jämförelser av socialtjänstens 

och hälso- och sjukvårdens insatser. 2017.  

  

Socialstyrelsen. 2018. Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor.   
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Socialstyrelsen. 2019. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende, stöd för styrning och ledning.   

  

Svensson, S. 2018. Jag lever mitt liv mellan stuprören.  NSPHiG; Brukarrevision av 

Samordnad Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.  

VGR. 2012. Regional medicinsk riktlinje, Ansvarsfördelning och konsultationer mellan 

primärvård och specialistpsykiatri (vuxna).  

  

VGR. 2017. Regional medicinsk riktlinje, Ansvarsfördelning mellan primärvård och 

barn- och ungdomspsykiatri.  

  

Vårdanalys. 2015. Missar vi målen med missbruks- och beroendevården? Om 

uppföljning av resultat ur ett patient- och brukarperspektiv. Rapport 2016:2.  

  

VästKom och VGR. 2017. Det goda livet i Västra Götaland. Handlingsplan för psykisk 

hälsa 2018-2020.   

  

VästKom och VGR. 2017.Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland. Avtal som 

reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland.   

  

VästKom och VGR. 2017.Överenskommelse om samarbete mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk 2017-2020. Överenskommelsen är 
ett underavtal till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland.   

  

Wikström, E. 2017. Vilka organisatoriska krav ställs för att möta målgruppens behov 
av samordnade insatser – ett teoretiskt perspektiv. Ur skriften: ”Samsjuklighet varför 

gör vi inte det vivet – möjligheter och hinder”, Rapport 2017:41, ISSN: 1403-168X.  
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Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med hanteringen av 
kons....pdf 

 
 
Översänder regionfullmäktiges beslut 2020-05-19 § 61 - Västra Götalandsregionens inriktning för 
arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Britt-Marie Gustafsson 
 
Nämndsamordnare 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret,Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42, 0708-922 876 
E-post: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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§ 61 

Västra Götalandsregionens inriktning för arbetet med 

hanteringen av konsekvenser av covid-19 

Diarienummer RS 2020-01994 

Beslut 

1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens inriktning för arbetet 
med hanteringen av konsekvenser av covid-19. 

2. Regionfullmäktige beslutar att ingen återbetalning av negativt eget kapital 
från nämnder och styrelser behöver ske under 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Covid-19 kommer att få konsekvenser för både Västra Götalandsregionens (VGR) 
verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som VGR finansierar. Som 
sjukvårds- och kollektivtrafikhuvudman har VGR en helt central roll i att 
upprätthålla dessa viktiga samhällsfunktioner.  

Både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att 
påverkas. Detta kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när 
situationen stabiliserats.  

Beredning 

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 31 mars 2020 

1. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av 
konsekvenser av covid-19 i enlighet med detta tjänsteutlåtande. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-03-31 § 100 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-03-24 

Skickas till 

 Samtliga nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen för kännedom 
och beaktande 

 Samtliga förvaltnings- och bolagschefer i Västra Götalandsregionen 
 Samtliga stabs- och avdelningschefer på koncernkontoret 

 



 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård - SKAS 2020-00424-1 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård : Expediering beslut Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor Västra Götalandsregionens skärgård

Från: Andrea Hallberg för Covid-19 
Skickat: den 12 juni 2020 10:32 
Till: Marie Gustafsson; Levi Siljemyr; Säs; Skaraborgs Sjukhus FB; NU Nusjukv 

kansli; Sjukhusenivaster FB; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; 
Habiliteringochhälsa; Regionhälsan; PV Närhälsan; FTV Huvudkontoret FB; 
Helena Bergqvist Carlsson; Carin Svensk; Margareta Axelson; 
Kommunikation Covid 

Ämne: Expediering beslut Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor Västra 
Götalandsregionens skärgård 

Bifogade filer: Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor - Västra Götalandsregionens 
skärgård.pdf 

 

Översänder beslut om tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med anledning av covid-
19 för resor från öarna i Västra Götalands skärgård 
 
Beslutet skickas till  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för anmälan  
 Utförare inom hälso-och sjukvård inom Västra Götalandsregionen, för genomförande  

 Privata vårdgivare, avtal med Västra Götalandsregionen, för genomförande  

 Regionservice, Sjukreseenheten, Helena Bergqvist Carlsson för genomförande  

 Carin Svensk för kännedom  

 Margareta Axelson för kännedom  
 
 

Med vänlig hälsning 

Andrea Hallberg 
Sekretariatet i stabsorganisationen för Covid-19 i VGR 
covid-19@vgregion.se 
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Postadress: 
Regionens Hus 
541 80 Skövde 

Besöksadress: 
Residenset, Torget 
Vänersborg 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
hss@vgregion.se 
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Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen 

Behandling av ärenden med stöd av delegering från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
punkt 5 i delegeringsordning fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-09-
05, § 206  

Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med 

anledning av covid-19 för resor från öarna i 

Västra Götalandsregionens skärgård 

Diarienummer HS 2020-00284 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar om tillfällig ändring av regelverk 
för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra 
Götalandsregionens skärgård under perioden 2020-06-12 – 2020-08-31. 

Sammanfattning av ärendet  

Med anledning av covid-19 pandemin finns det behov att säkerställa att 
sjukresepatienter som reser från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård kan 
resa tryggt. 

För att tillgodose detta behöver regelverket för ersättning ändras tillfälligt under 
perioden 2020-06-12 – 2020-08-31 enligt nedan: 

 Sjukresepatienter som är 70 år eller äldre och behöver vård och de 
patienter som har sjukreseintyg för taxi kan ersätts för nyttjande av egen 
båt för att komma till och från fastlandet.  

 Ersättning för resa med egen båt är 450 kr/enkelresa. Beloppet är baserat 
på en bedömning av kostnaden för resa med egen båt. 

 

Koncernkontoret kommer att informera berörda förvaltningar om beslutet.  

  

 



 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård - SKAS 2020-00424-1 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut om Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor med anledning av covid-19 för resor från öarna i Västra Götalandsregionens skärgård : Tillfällig ändring av regelverk för sjukresor - Västra Götalandsregionens skärgård
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Beslutsdatum 2020-06-12 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Beslutet skickas till  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för anmälan 
 Utförare inom hälso-och sjukvård inom Västra Götalandsregionen, för 

genomförande 
 Privata vårdgivare, avtal med Västra Götalandsregionen, för 

genomförande 
 Regionservice, Sjukreseenheten, Helena Bergqvist Carlsson för 

genomförande 

 Carin Svensk för kännedom 
 Margareta Axelson för kännedom 



 Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00447-1 Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen : Beslut av RS 2020-03070-8 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 - Budget 2021 för Västra Götalandsregionen

Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 22 juni 2020 08:34 
Till: Expediering; Thomas Front; Ann-Sofi Lodin; Koncernkontoret Ekonomi FB; 

skatteverket@skatteverket.se 
Ämne: Beslut av RS 2020-03070-8 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges 

sammanträde den 9 juni 2020 - Budget 2021 för Västra Götalandsregionen 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 - 

Budget 2021 för Västra Götalandsregionen.pdf; Budget 20201 
Antagen.pdf; RF 2020-06-09 bilaga § 95 - omröstning.pdf; RF 2020-06-09 
bilaga § 95 - röstförklaringar till omröstning.pdf 

 
Översänder regionfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 95 Budget 2021 för Västra Götalandsregionen. 
 
Bifogar även den antagna budgeten. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Britt-Marie Gustafsson 
 
Nämndsamordnare 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret,Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42, 0708-922 876 
E-post: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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§ 95 

Budget 2021 för Västra Götalandsregionen 

Diarienummer RS 2020-03070 

Beslut 

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och 
verksamheter för år 2021 i enlighet med föreliggande förslag till budget. 

2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2022 och 2023 som 
underlag för den långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, 
vårdöverenskommelser mm. 

3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2021 till 11 kronor och 48 
öre per skattekrona. 

4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, 
fokusområden med uppdrag samt finansiella mål. 

5. Regionstyrelsen får i uppdrag att pröva behovet av ett kompletterande 
budgetbeslut under hösten med anledning av de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenserna av Covid-19 pandemin. 

6. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv för 2021 
och planåren med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och 
flerårsplan som grund. 

7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att besluta om riktlinjer för 
hälso- och sjukvårdsnämndernas arbete med fleråriga 
vårdöverenskommelser 2021–2023 med den av regionfullmäktige 
fastställda budgeten och flerårsplanen som grund. 

8. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån en investeringsram om 6,3 
miljarder fastställa investeringsplan och fördela låneramar för 2021. 

9. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och 
moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och 
uppgiften om övergripande ansvar för verksamheter i egen regi. 

10. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex. 
11. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen till 

25 miljoner kronor, från primärvårdsstyrelsen 25 miljoner kronor. 
12. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och 

kulturnämnden får i uppdrag att senast 30 september 2020 fatta beslut om 
uppdrag med mera till respektive verksamheter. Andra ekonomiska beslut 
som påverkar annan förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 
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13. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2020 teckna 
serviceöverenskommelser med berörda verksamheter. 

14. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i 
uppdrag att senast den 30 september 2020 vara överens med berörda 
styrelser, förvaltningar och alternativa utförare inom hälso- och 
sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer och 
vårdinriktningar med mera. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan 
förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 

15. Styrelser och nämnders detaljbudgetar ska vara beslutade senast 31 
oktober. 

16. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens 
detaljbudget granska nämnder och styrelsers budgetar, ansvara för 
samordnande dialog och vid behov ge uppdrag till berörda styrelser och 
nämnder om förnyad prövning av sina detaljbudgetar. 

17. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens 
detaljbudget för 2021 och fatta beslut om tekniska justeringar av 
regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena 
inte är av principiell art. 

18. Regionstyrelsen bemyndigas att vid behov fastställa andra tidpunkter för 
uppdrag och detaljbudget. 

19. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och 
fokusområden samt inriktningar för 2021 samt plan för 2022–2023. 

Reservationer 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet. 

Ledamöterna för Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen har föreslagit budget 2021. Vid sammanträdet finns ett 
gemensamt förslag till budget från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna (GrönBlå samverkan), ett budgetförslag från 
Sverigedemokraterna och ett budgetförslag från Demokraterna. 

Information enligt Medbestämmandelagen (MBL) § 19 har genomförts. 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-05-26 § 154 

 Budgetförslag GrönBlå samverkan 

 Budgetförslag Sverigedemokraterna 

 Budgetförslag Demokraterna 

Yrkanden på sammanträdet 

Johnny Magnusson (M), Kristina Jonäng (C), Conny Brännberg (KD), Jonas 
Andersson (L) och Ulrika Frick (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag, det 
vill säga budgetförslag från GrönBlå samverkan. 

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Martin Wannholt (D) yrkar att regionfullmäktige beslutar enligt Demokraternas 
budgetförslag. 

Vidare yttrar sig Helén Eliasson (S) och Eva Olofsson (V). 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

Ordförande meddelar att regionstyrelsens förslag utgör huvudförslag i 
omröstningen. 

För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Heikki 
Klaavuniemis yrkande mot Martin Wannholts yrkande och finner att 
regionfullmäktige utsett Heikki Klaavuniemis yrkande till motförslag 
huvudomröstningen. 

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till regionstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Heikki Klaavuniemis yrkande. 

Med 35 ja-röster mot 10 nej-röster, 32 ledamöter som avstår och 2 ledamöter som 
inte röstat, har regionfullmäktige bifallit regionstyrelsens förslag. 
(Omröstningsprotokoll finns i bilaga § 95. 
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Skickas till 

 Samtliga nämnder och styrelser 
 Ann-Sofi Lodin, för genomförande 
 Joakim Björck, för genomförande 
 Skattekontoren i Västra Götaland 
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Budget 2021 
 samt plan för ekonomin åren 2022–2023 

   för Västra Götalandsregionen 
 

 

 

 

Antagen i regionfullmäktige 2020-06-09 § 95 

 

 

 

 

GrönBlå Samverkan   
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Förord av gruppledarna 

Politiskt ansvar och ledarskap i en svår tid 
I början av mars i år slog viruset Covid-19 ner i vår vardag. På några veckor blev vi tvungna 
att fokusera på frågan om smittskydd för att förhindra smittspridning samtidigt som 
sjukvården fick börja planera för en mängd svårt sjuka på våra sjukhus. De värsta scenarierna 
har inte blivit verklighet, men ett stort antal patienter behandlas för Covid-19 och många är 
svårt sjuka när denna budget presenteras. Intensivvården är ansträngd och även en stor 
organisation som Västra Götalandsregionen sätts på prov. 
  
Västra Götalandsregionens budget för år 2021 samt planperioden 2022–2023 ska ses i ljuset 
av denna pressade situation. GrönBlå Samverkan känner, som politisk ledning i Västra 
Götalandsregionen, ansvaret för att enligt tidsplan arbeta med de ekonomiska 
förutsättningarna för kommande år. Vi är väl medvetna om att verksamheterna har gått från 
ett normalläge till ett extremläge och det kommer att betyda stora ekonomiska påfrestningar. I 
budgeten anges GrönBlå Samverkans politiska målsättningar och de grundläggande 
ekonomiska förutsättningarna för Västra Götalandsregionens verksamheter utifrån ett 
normaldriftläge. Den möter därmed önskemålen från verksamheterna om att tidigt kunna 
komma igång med sitt planeringsarbete inför nästa år. 
 
Vi vet ganska väl vad det kostar att finansiera en god hälso- och sjukvård i Västra 
Götalandsregionen under en treårsperiod i ett normalläge. Det råder också en 
samstämmighet om vilka reformer vi har framför oss, exempelvis omställningen och  
digitaliseringen i vården samt att vi måste minska väntetider och öka produktiviteten i 
sjukvården. Det handlar också om insatser för en positiv och hållbar samhällsutveckling för 
att bidra till ett robust Västra Götaland som är redo att möta framtida utmaningar. Det arbetet 
måste fortsätta och vara långsiktigt. Samtidigt finns det många lärdomar att dra av effekterna 
av pandemin som kommer att vara värdefulla att ta med sig vad gäller hälso- och sjukvården, 
vikten av digitalisering och det fortsatta arbetet med klimatutmaningen. 
 
Med det sagt så vill vi understryka att den extrema situation som viruset Covid-19 skapat 
självfallet också måste hanteras. Många osäkerheter kvarstår om följderna av viruset, både i 
det korta och i det långa perspektivet. Ingen vet, när denna budget presenteras, om vi ser en 
avmattning av virusets utbredning eller om smittspridningen och antalet sjuka tar ny fart 
framåt hösten 2020. Samtidigt förändras omvärlden ständigt och besked om exempelvis  
statsbidrag kan variera eller presenteras sent vilket gör planeringsarbetet svårt. Därför behöver 
vi parallellt hantera den rådande extrema situationen liksom effekterna av den vilket 
budgetmässigt kommer ske genom en kompletteringsbudget i slutet av året. 
 
Några veckor innan denna budget presenterades kom besked från regeringen om 
en vårändringsbudget på totalt 100 miljarder kronor. Därefter har ytterligare stödpaket 
presenterats. Totalt uppgår satsningar från regering och riksdag i skrivande stund till 170 
miljarder kronor. Detta är omfattande stöd för att finansiera extraordinära kostnader till följd 
av Covid-19. Det finns en stor risk att många företag går i konkurs och att arbetslösheten 
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ökar. Därmed kan skatteunderlaget minska och då även intäkterna till Västra 
Götalandsregionen, vilket sannolikt medför ytterligare svårigheter att finansiera sjukvården de 
närmaste åren. De insatser som regeringen nu gör liksom eventuella tillkommande åtgärder 
kan lindra en sådan nedgång och leda till att intäkterna till regionens verksamheter minskar i 
något mindre takt. Det är också viktigt att nationell och regional nivå kan samspela och 
tillsammans ge nödvändiga besked så att såväl invånare som kommuner och företag vågar tro 
på framtiden igen.   
 
Västra Götalandsregionen har dock i grunden en god ekonomi som har tillräcklig styrka för 
att möta de intäktsbortfall som sjukvården, kollektivtrafiken, kulturinstitutioner och andra 
verksamheter drabbas av. Tidigt på våren 2020 beslutades om kapitaltäckningsgarantier för de 
helägda bolagen. En rad ytterligare åtgärder har också vidtagits för att upprätthålla en 
god sjukvård samt driva övriga verksamheter under en påfrestande period. 
 
Det är samtidigt angeläget att leverera en budget för år 2021 samt för planperioden 2022–
2023 med så stor träffsäkerhet och fast hand som det är möjligt i en osäker tid. Små och stora 
verksamheter har rätt att få någorlunda tydliga besked för hela planperioden. Därför 
presenterar vi denna budget som en grov fingervisning och ett sätt att ge någorlunda stadga 
för en stor och viktig verksamhet i en svår tid. GrönBlå Samverkan har dessutom, som 
tidigare nämnts, för avsikt att presentera en tilläggsbudget under hösten 2020 som 
ger mer detaljerade besked inför 2021 och hela planperioden.  
 
Johnny Magnusson (M) 
Kristina Jonäng (C) 
Conny Brännberg (KD) 
Jonas Andersson (L) 
Ulrika Frick (MP) 
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Utmaningar, mål och fokusområden 
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Budgetanvisningar 
Övergripande förutsättningar 

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner varje år upprätta en budget. Den ska även 
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. I budgeten ska skattesatsen och 
anslagen anges. Av budgeten ska det vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur 
den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Denna budget redovisar i en särskild sammanställning utmaningar, prioriterade mål och 
fokusområden. Under ekonomiavsnittet redovisas de finansiella mål som är av betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. 

Matris för mål och fokusområden 

I budgeten ingår en matris för tydligare styrning. Den är något justerad jämfört med tidigare 
år för att bli mer stringent och enklare att styra mot. Matrisen bygger på två övergripande mål 
som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot. 

• Hållbar, innovativ och kreativ region 
• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård. 

 
I matrisen finns nio utmaningar utpekade med elva prioriterade mål fastställda för 
planperioden. Sjutton fokusområden är en form av uppdrag till nämnder och förvaltningar för 
2021. 
Budgeten för Västra Götalandsregionen beskriver i övrigt den inriktning och politik som ska 
prägla utvecklingen de närmaste åren. Regionfullmäktige fastställer budgeten och den utgör 
därmed grunden för allt arbete som utförs i Västra Götalandsregionens verksamheter. 
 
Nämnder och styrelsers arbete med budgeten 

Nämnder och styrelser får utöver regionfullmäktiges mål lägga fast högst ett prioriterat mål 
anpassat till det egna uppdraget, som inte kan riktas mot annan nämnd eller styrelse. 
Nämndernas och styrelsernas prioriterade mål får inte stå i strid med regionfullmäktiges mål. 

I allt arbete som nämnder och styrelser bedriver ska jämställdhet, mångfald samt 
underlättande för personer med funktionsnedsättning integreras i ordinarie rutiner. Det 
innebär att Västra Götalandsregionen i statistik, utredningar och andra beslutsunderlag ska 
redovisa rådande förhållanden för kvinnor och män, lämna förslag för ökad jämställdhet och 
mångfald, samt visa hur verksamheten underlättar för personer med funktionsnedsättning. 

Uppföljning av mål och fokusområden 

De mål som är redovisade i budgeten kommer att kopplas till mätbara kvalitativa 
och kvantitativa indikatorer, som fortlöpande ska redovisas till nämnder och 
styrelser samt till regionfullmäktige i samband med delårsrapporter och 
årsredovisning. 
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Policydokument och andra styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige ska 
inte innehålla indikatorer och mätetal för hur uppföljning och rapportering ska ske. På 
samma sätt som i uppföljningen av beslut i budget om mål och fokusområden bör 
regionstyrelsen på ett samlat sätt besluta om hur övriga policies och styrande dokument 
ska följas upp och redovisas till regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska därför årligen 
gå igenom uppföljningen av alla styrande dokument, inklusive budget, som beslutats av 
regionfullmäktige i syfte att förenkla uppföljning och rapportering, samt se till att 
uppföljning kan ske på ett överskådligt och samlat sätt. RS ska besluta om uppföljning 
för kommande år senast i samband med att detaljbudgeten fastställs. 
 
Beredning hösten 2020 
Efter det att regionfullmäktige fastställt budget för 2021 skall regionstyrelsen besluta om 
riktlinjer för nämnder och styrelsers arbete med detaljbudget. I anslutning till detta beslut ska 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen fatta beslut om en riktlinje för vårdöverenskommelsearbetet.  

Syftet med de regiongemensamma riktlinjerna är att med regionfullmäktiges budget som 
utgångspunkt ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämnders och styrelsers 
arbete med sina detaljbudgetar. Riktlinjerna för vårdöverenskommelserna är till för att utifrån 
regionfullmäktiges budget och andra relevanta styrande dokument ange förtydligande 
förutsättningar och villkor för beställare inom hälso- och sjukvården i arbetet med 
vårdöverenskommelser.  

Arbetet med överenskommelser och uppdrag skall präglas av samarbete och partnerskap. 
Beställarnämnder och utförarstyrelser skall gemensamt ta ett helhetsansvar och processen ska 
präglas av tidiga planeringsförutsättningar, transparens och förståelse. 

Överenskommelsearbetet måste förenklas så mycket som möjligt. Därför ger 
regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnderna och utförarstyrelser att inför 
VÖK 2021 och kommande år:  

• 2020-års uppdrag och ersättningar bör gälla även för 2021 om det inte finns sakliga 
skäl för korrigering. 

• Lägga fokus på långsiktig inriktning, så att beställare och utförare är överens om 
riktning och mål. 

• Lägga fast planeringstal för 2022 och 2023 i alla överenskommelser.  
• Upprätthålla och förstärka den ”omställning” och nya arbetssätt som skett inom alla 

verksamheter under Covid-19 pandemin. Detta bör vara en del av de planeringstal som 
fastställs. 

Nämnder och styrelser ska senast innan utgången av oktober besluta om detaljbudget för 
nästkommande år. 

Koncernens detaljbudget är en konsolidering av samtliga verksamheters detaljbudgetar och 
syftar till att ge en samlad och översiktlig bild av Västra Götalandsregionens ekonomi och 
verksamhet det kommande året. Koncerndetaljbudget beslutas av regionstyrelsen senast innan 
februari månads utgång under aktuellt budgetår.  
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Budgeten som överordnat styrdokument 

 
Budgeten är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Till detta kommer, av 
regionfullmäktige antagna, styrdokument som ger en mer detaljerad inriktning för Västra 
Götalandsregionens verksamheter. Under 2019 och 2020 har fullmäktige antagit 
uppdateringar av kulturstrategin och en ny regional utvecklingsstrategi. 

Vid eventuella konflikter mellan styrdokument och budget gäller den senast antagna 
budgeten. 

Visionen om ”Det Goda Livet” 
Västra Götalandsregionens vision om Det Goda Livet är den långsiktiga inriktningen för vårt 
arbete. Det är en vision för hela Västra Götalands län och alla dess invånare, och denna vision 
gäller alltjämt som en övergripande riktning på verksamheten. 

Regional utveckling 
I början av 2021 fattas beslut om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken ska ersätta 
den tidigare VG 2020. Den regionala utvecklingsstrategin ska beskriva mål och prioriteringar 
för de områden där takten i omställningen behöver öka fram till 2030. Strategin ska fokusera 
på områden som utvecklas genom samarbete mellan organisationer och sektorer samt 
samverkan mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Regionala trafikförsörjningsprogrammet 
Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. Här beskrivs hur kollektivtrafiken ska utvecklas och var 
fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga. 

Kulturstrategi för Västra Götaland 
Kulturstrategi 2020–2023 antogs under 2019 och är till för att skapa en gemensam 
kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar 
kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för 
hur kulturpolitiken ska genomföras.  

Strategi för hälso- och sjukvårdens utveckling 
Den strategi för hälso- och sjukvårdens omställning som regionfullmäktige antog i maj 2017 
syftar till att stärka hälso- och sjukvården ur ett tydligt invånar- och patientperspektiv. 

Den vård som invånarna behöver ofta ska finnas i närområdet och kunna erbjudas med en god 
kontinuitet. Den vård som invånarna behöver mer sällan kan samlas till färre utbudspunkter 
för att säkerställa högsta kvalitet. För att både kunna koncentrera vård och bygga ut den nära 
vården behövs nya arbetssätt och digitaliseringens möjligheter nyttjas bättre. 

Kvalitetsförbättringar ska vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete för att invånarna ska 
erbjudas en vård med hög medicinsk, organisatorisk och patientupplevd kvalitet. 

Övriga styrdokument 
Västra Götalandsregionen har utöver ovanstående visioner och program ett antal övriga 
styrdokument som är fastställda av regionfullmäktige. Särskilt bör nämnas Klimat 2030 som 
är den klimatstrategi där Västra Götalands klimatmål är fastställt. Målet är att Västra Götaland 
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ska vara en fossiloberoende region till år 2030. Arbetet är sedan 2017 inne i en 
genomförandefas som ska resultera i nya satsningar och samverkansplattformar för ett 
effektivt regionalt klimatarbete. 

Under 2015 genomfördes en översyn av gällande styrdokument och regionfullmäktige 
beslutade att ett styrande dokument inte bör gälla under längre tid än fem år. Dokumentet ska 
därefter antingen upphöra eller uppdateras. 

Vid en målkonflikt mellan olika styrdokument och budgeten gäller den senast antagna 
budgeten. I regionfullmäktiges beslut om övergripande styrdokument fastställs hur Västra 
Götalandsregionen ska arbeta med att stödja utveckling inom olika politikområden. Genom 
fullmäktiges beslut anges inriktning och mål för arbetet inom respektive område. För att nå 
dessa krävs att insatser prioriteras och att resurser avsätts. Detta resursbehov och prioritering 
av insatser måste dock ställas mot behovet inom andra angelägna områden. För Västra 
Götalandsregionen som helhet sker detta genom att regionfullmäktige årligen beslutar om 
budget och plan och väger då behovet av resurser och insatser mellan de olika 
politikområdena. Regionfullmäktiges budget blir på så sätt överordnat övriga styrdokument 
som regionfullmäktige fastställt. 
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Utmaningar på grund av Covid-19 

De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. Produktion 
och sysselsättning har under våren drabbats hårt. Skatteintäkterna, framför allt intäkterna från 
skatt på arbete, dämpas kraftigt när BNP och antalet arbetade timmar sjunker och 
skatteunderlagstillväxten är den lägsta på minst 30 år. 
 
Så sent som i februari räknade Sveriges Kommuner och Regioner och 
Ekonomistyrningsverket med flera med en BNP-tillväxt med cirka en procent under år 2020. 
Vi såg en normal inbromsning i konjunkturen efter flera år med högkonjunktur. Därefter har 
en mycket dramatisk utveckling skett i coronavirusets spår med bland annat varsel och 
börsfall. Nedgången har varit global med en liknande utveckling i många länder. Osäkerheten 
i prognoser och beräkningar är därför betydligt större än normalt. Hur stora effekterna på 
makroekonomin och de offentliga finanserna till slut blir beror bland annat på hur stor 
spridning viruset får, hur stor oro det skapar samt i vilken omfattning och hur länge 
verksamheter och landgränser hålls stängda. I dagsläget beräknas en minskning av BNP för 
helåret 2020 på 4,1 procent. För 2021 beräknas i scenario från SKR i april ett BNP-lyft på 3,3 
procent. Jämförs den beräknade BNP-nivån för 2021 med den före krisen syns ett tapp på 
nästan en procent. Bortfallet av produktion och inkomster är mycket stort och liknar endast 
två tidigare dramatiska episoder i modern tid: den svenska 1990-tals krisen och den globala 
finanskrisen 2008–2009. 
 
Regeringen och riksdag har ökat bidragen till kommuner och regioner för att klara av 
effekterna av pandemin. Enligt förhandsinformation kommer också ytterligare kompensation 
att planeras i regeringens höständringsbudget. En kompensation är av stor vikt då rådande 
pandemi innebär stor ansträngning på kommuners och regioners ekonomi, troligtvis kommer 
ett stort antal kommuner och regioner att visa negativa resultat för 2020. 

Covid-19 pandemin innebär förändrade förutsättningar inför kommande års verksamhet både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin för Västra 
Götalandsregionens verksamheter är i dagsläget svårt att överblicka. 

Stora resurser har avsatts inom sjukvården för att möta patienter som insjuknat i Covid-
19 under år 2020. Den belastning som pandemin både indirekt och direkt inneburit för 
Västra Götalandsregionens sjukvård att hantera Covid-19 patienter har fått både 
verksamhetsmässiga och ekonomiska följder. Andra behov har fått stå tillbaka vilket lett 
till längre köer och väntetider. Under förutsättning att de akuta påfrestningarna till följd 
av Covid-19 har minskat till 2021, kommer 2021 till stora delar bli ett år av arbete för 
att återställa hälso- och sjukvården till ett mer normalt läge. Detta kommer att kräva 
betydande insatser och ekonomiska resurser under hela planperioden. Hur stora 
insatserna för att exempelvis korta köerna kan bli är i nuläget svårt att uppskatta och är 
bland annat avhängigt av hur situationen kring pandemin utvecklas och vilka resurser 
som finns kommer att finnas tillgängliga. 
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Coronakrisen lämnar få av regionens verksamheter opåverkade. Det gäller även 
kollektivtrafiken som sedan dess att pandemin startade har haft stora utmaningar att 
upprätthålla trafik bland annat på grund av sjukfrånvaro bland medarbetarna. Detta samtidigt 
som statliga riktlinjer krävt omfattade insatser som åtgärder för att minska trängsel, begränsa 
antalet passagerare per fordon samt information om hur passagerarna kan minska risken för 
smittspridning. Kollektivtrafiken har genom stora insatser följt dessa föreskrifter och 
dessutom till stora delar fullföljt sina åtagande trots rådande pandemi. Samtidigt har 
resenärerna i stor utsträckning undvikit kollektivtrafiken vilket innebär ett resandetapp som 
inte har setts vid något annat tillfälle i kollektivtrafikens historia. Nationellt har 
kollektivtrafiken i genomsnitt förlorat fler än varannan resenär och biljettintäkterna har 
minskat lika mycket. Beräkningar visar på stora summor av minskade biljettintäkter även i 
Västra Götaland, troligtvis ett bortfall räknat i miljarder kronor. Kollektivtrafiken är en viktig 
del för att regionens invånare skall kunna resa och arbetspendla. Men rådande pandemi kan 
komma att påverka kollektivtrafikens framtida verksamhet. 

Under 2008–2009 års ekonomiska kris fanns en överenskommelse i regionfullmäktige om att 
avvika från ordinarie överskottsmål. Vi ser att detta är nödvändigt även denna gång för att 
kunna ge regionens verksamheter förutsättningar för att klara av sina uppdrag. 
 
Vi ser redan i dagsläget behovet av en kompletteringsbudget och därför kommer det att 
planeras för att en sådan kan beslutas om vid regionfullmäktiges sammanträde i november.  
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            Kompetensförsörjning 
            Infrastruktur 
            Hållbar industri 
            Tillväxt i hela regionen 
            Hållbart resande 
            Kultur 
            Miljö och klimat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hållbar, innovativ och kreativ region 

 
Den viktigaste utmaningen för Västra Götaland är att bryta den nedgång i ekonomin 
som slog till med kraft under våren 2020. Det är viktigt att vidta åtgärder för att stärka 
framtidstron så att det utvecklingsarbete som inleddes före krisen kan fortsätta. 
Utmaningen är också att möta en utveckling där de större städerna har en snabbare 
tillväxt än resten av Västra Götaland. Förutsättningar som jobb, bostäder, kultur och 
kommunikationer är ojämnt fördelade mellan såväl stadsdelar som över regionen i sin 
helhet och skapar en känsla av utanförskap och brist på delaktighet. 
 
Många av de verktyg som finns för att stötta en positiv hållbar samhällsutveckling 
finns i det regionala utvecklingsuppdraget. Målet är en hållbar, innovativ och kreativ 
region. Utveckling av väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning, 
forskning och innovationssystem samt för transporter av personer och gods är basen i 
det regionala utvecklingsarbetet. Västra Götalandsregionen har uppdraget att utveckla 
Västra Götaland i samverkan med invånare, företag, organisationer och hela 
civilsamhället, kommuner, högskolor/universitet och andra myndigheter. 

 
Västra Götaland är en region med en stor andel kunskapsintensiva företag, ofta med en 
global spelplan. Väldigt få regioner i världen har en så stor andel företag med egna 
resurser för forskning och utveckling som Västra Götaland. Regional utveckling ska 
bidra till ett robust Västra Götaland som kan stå starkt i tider av ekonomisk nedgång i 
världsekonomin. 

 
Västra Götaland är en stor region med olika förutsättningar, men gemensamt för hela 
regionen är att det råder brist på väl fungerande infrastruktur. Detta drabbar både 
person- och godstrafik och är en utmaning för den regionala utvecklingen och har stor 

Hållbar, 

innovativ 

och kreativ 

region 
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påverkan på hela Sveriges tillväxt och utveckling. Det finns en bristande förståelse för 
hur stor andel av Sveriges försörjning av den globala handeln som sker via Västra 
Götaland och arbetet med att tydliggöra detta bör intensifieras. 
 
Med sikte på 2030 
En ny regional utvecklingsstrategi för 2021 - 2030 ska vara vägledande för de 
kommande årens arbete med regional utveckling. Strategins mål är hur Västra 
Götaland ska bli ett föredöme för omställning till ett hållbart samhälle. Långsiktiga 
prioriteringar är förmågan att bygga kompetenser för att klara internationell 
konkurrenskraft, hur innovationskraften ska stärkas och Västra Götaland ska knytas 
samman. Ytterligare en långsiktig prioritering är individens möjlighet till egen 
försörjning för att stärka sammanhållning och tilliten i samhället.  
 
Genom regionala utvecklingsmedel kan vi växla upp de resurser som redan finns i företagen. 
Framför allt syftar de regionala utvecklingsmedlen till att skapa mervärden genom 
samarbeten mellan företagen och lärosätena, eller mellan kommuner, näringsliv och 
akademi. Ofta finns möjligheter till medfinansiering från staten eller från EU vilka kan skapa 
breda samarbeten och stärka konkurrenskraften totalt sett i Västra Götaland. Denna typ av 
omfattande samarbeten för att främja internationell konkurrenskraft ska fortsätta. 
 
Bygga kompetenser för att möta teknikskiften  

För att Västra Götaland ska klara att bibehålla positionen som en av de främsta 
industriregionerna i världen måste Västra Götaland ha en förmåga att ställa om. 
Näringslivet ska elektrifieras, digitaliseras och robotiseras samt ställa om för ett mer 
klimatsmart samhälle med ökad cirkularitet i alla affärsmodeller de närmaste åren. 
Företag med dess anställda kommer att möta stora teknikskiften, vissa yrken förändras 
eller försvinner och nya uppstår. Flera olika insatser krävs för bättre matchning och det 
behövs nya sätt att arbeta med livslångt lärande och bildning. Det handlar om 
vidareutbildning för personer vars utbildningsbakgrund och kompetens inte möter 
kraven på arbetsmarknaden. Så säkrar vi tillgång till kompetens på en föränderlig 
arbetsmarknad.  

 
Stärka innovationskraften 
Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften och möjliggöra 
testbäddar (en miljö där man kan testa nya tekniker i en kontrollerad, simulerad eller verklig 
användarmiljö). Fokus bör ligga på såväl innovativa idéer som små och medelstora företag. 
Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka dialogen mellan näringslivet, forskningen 
och politiken, samt mellan företag och branscher, för att tillsammans bidra till god 
utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen kan också i samverkan nyttja EU-
medel för satsningar inom exempelvis näringslivet, kollektivtrafiken och miljön. 
 
Hålla samman Västra Götaland 
Orter och byar kan tillvarata hela sin potential när regionen bidrar till lokal 
utvecklingskraft och nyskapande. I takt med att kollektivtrafiken och möjligheten till 



 Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00447-1 Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen : Budget 20201 Antagen

 

15 

 

 

distansarbete blir allt bättre kan människor bo i en del av regionen och arbeta i en helt 
annan. Snabba transporter med buss och tåg till regionens noder är en förutsättning för 
att hela Västsverige ska utvecklas. 
 
Öka inkluderingen  

Arbetsmarknaden är tudelad. Samtidigt som företag har svårt att finna arbetskraft med 
rätt kompetens, finns det grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Känslan av utanförskap och brist på framtidstro är en utmaning i samhället. I fokus är 
att få en fungerade arbetsmarknad med bättre matchning, kontinuerlig vidareutbildning 
för att klara omställning, bryta utanförskap och öka inkluderingen. Fullföljda studier är 
en förutsättning för delaktighet och för att minska klyftorna mellan människor.   
 
Världsledande inom hållbar industri 

Över hela världen, i Europa och i Sverige sker nu en omställning av industrin i syfte att 
minska koldioxidutsläppen och hejda klimatförändringarna. Västra Götaland har ett 
särskilt stort ansvar för denna omställning, eftersom en stor andel av den tunga 
oljebaserade industrin finns här. Med rätt inställning och bra verktyg kan vi ligga i 
framkant. Det finns konkurrensfördelar av att utveckla ny teknik här samt välkomna 
etableringar som bidrar till en hållbar industri. Fortsatta satsningar på en modern 
fordonsindustri som anammar elektrifiering och digitalisering är viktigt för regionen. 
Fokus på cirkulär ekonomi inom exempelvis textil, möbler och plast är också angeläget 
för att främja en hållbar industri. 

 
Forskning och utveckling inom hälso- och sjukvård 

Västra Götaland ska stärka sin position som en av de främsta regionerna inom life 
science. Fler och starkare samarbeten med andra aktörer i gemensamma frågor måste 
prioriteras. Sverige har en life science-strategi som förpliktigar. Västra 
Götalandsregionen har möjlighet att ligga i framkant.   
 
Västra Götalandsregionens egen hälso- och sjukvårdsorganisation måste samverka 
med externa aktörer inom life-science-klustret för att möjliggöra klinisk forskning och 
tillgång till testbäddar. Det stärker både Västra Götalands egen hälso- och sjukvård och 
externa aktörer inom life science. Samverkan skapar också förutsättningar för att 
använda EU:s finansiella instrument för forskning och utveckling. 

 
Västra Götalandsregionen har uppdraget att inom hälso- och sjukvården ansvara för 
forskning och utveckling. Detta ansvar innebär att sjukvården hyser den forskning som 
sker i samverkan med universitet, högskola och näringsliv. Möjlighet till forskning på 
primärvårdsnivå ska förbättras, inte minst för att den möjligheten hänger ihop med 
primärvårdens långsiktiga behov av kompetensförsörjning. 
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Social hållbarhet förutsätter lika värde 
Mänskliga rättigheter ska vara i centrum för Västra Götalandsregionens arbete. Som 
offentlig aktör har Västra Götalandsregionen också en skyldighet till att upprätthålla 
dessa rättigheter samt att bidra till en social hållbar utveckling. I Västra 
Götalandsregionen ska alla åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsnedsättning, ålder, 
socioekonomisk status eller bostadsort. För att öka den sociala hållbarheten, så ska 
Västra Götalandsregionen fortsätta arbetet med att stärka sammanhållningen i 
samhället. Arbetet för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa ska fortsätta. 
 
Västra Götalandsregionens plan om mänskliga rättigheter ska genomsyra alla dess 
verksamheter. Verksamheterna ska även ha möjligheten att samverka mellan varandra 
och sprida goda exempel för att ta vara på de kompetenser som finns. 
 
Barnrättsarbetet har intensifierats i och med att barnkonventionen blivit lag. Politiken 
gör ständigt avvägningar i arbetet när principer om barns rätt kan tolkas olika. 
Beredningen för mänskliga rättigheter ska bidra med tolkning och tillämpning i vår 
egen verksamhet. 

 

Fokus på ökad kompetens och bättre matchning 

 
Kompetensförsörjning och förmågan till kompetensomställning är en avgörande faktor 
för fortsatt tillväxt och utveckling. Kriser drabbar enskilda branscher samtidigt som 
teknikskiften öppnar nya möjligheter. Förmågan att snabbt ställa om, utbilda och 
matcha arbetskraften med förändrade och nya arbeten avgör vår samlade förmåga 
framöver. För Västra Götaland, liksom övriga Sverige, är kunskap och kompetens vårt 
främsta konkurrensmedel gentemot omvärlden men också en faktor för hälsa och 
välstånd för den enskilde individen. Västra Götalandsregionen ska aktivt bidra till 
denna kompetensomställning med fokus på ökad kompetens och fler i arbete.  
 
Västra Götaland har en utmaning i att det saknas arbetskraft och utbildade personer i 
flera branscher. Samtidigt som drygt tretusen, ca 17 procent av eleverna i Västra 
Götaland lämnade grundskolan 2019 utan behörighet till gymnasiet. Det har dock 
skett en liten förbättring jämfört med tidigare år. Dessutom är det ca 30 procent av 
gymnasieeleverna om inte fullföljer sina studier. Därmed saknar de förutsättningar 
att delta i arbetslivet och i den gemenskap som ett arbete ger. Det innebär också att 
företagen har svårt att rekrytera yrkesutbildade som kan möta omställning som sker 
i på arbetsplatserna.  
 
Västra Götalandsregionen har sedan 2010 i uppdrag av regeringen att tillhandahålla en 
kompetensplattform i Västra Götaland. Erfarenheten från finanskrisen visade att det 
saknades kunskap och översikt om vilka utbildningar som genomfördes och hur många 
som studerade. Samtidigt saknades prognoser och underlag både på medellång och 
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lång sikt för vilka kompetensbehov som fanns på regional nivå. Varken den nationella 
eller den lokala nivån har möjlighet att få den översikten.  
 

Uppdraget från regeringen var därför att utarbeta en kompetensplattform för länet som 
ska bidra till att öka kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och 
utbildningsområdet. Regionen ska samordna behovsanalyser och bidra till ökad 
kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. Plattformen utgör en 
kunskapsbank, en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos på regional- och 
delregional nivå, som underlag för utbildningsplanerare för att identifiera 
kompetensbrister. Kompetensplattform Västra Götaland sker inom fyra områden; 
Strategisk påverkan, Insatser och utvecklingsprojekt, Lärande och erfarenhetsutbyte 
samt Prognoser och kunskapsunderlag.  
 
Kompetensförsörjningsfrågorna bör vara en integrerad del i den regionala 
utvecklingsstrategin och i tillväxtstrategin. Kompetensförsörjningen är central för att 
bibehålla och stärka den regionala konkurrenskraften. Ett fokusområde för kommande år är 
därför att: Inom ramen för regional kompetensförsörjning ska regionen, i dialog med 
näringslivet och gemensamt med kommunerna, utveckla ett strukturerat och samordnat stöd 
för behovsanpassad utbildning, så att de olika utbildningsformerna blir bättre anpassade till 
lokala, delregionala och regionala kompetensbehov. 

 
Fler ska fullfölja sina studier 

Fler ska fullfölja sina studier. Avslutade gymnasiestudier är en dörröppnare till ett 
jobb eller fortsatt utbildning. De har också en stark koppling till hälsa, där 
forskningen visar att de barn som klarar sina studier har en bättre chans att få en god 
hälsa och ett bättre liv. Västra Götalandsregionen ska fortsätta arbetet med 
Kraftsamling fullföljda studier. Tillsammans med kommunerna och ett flertal aktörer 
ska Västra Götalandsregionen fortsätta att skapa bättre förutsättningar för barn och 
unga att fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning. Västra Götalandsregionen ska 
också aktivt bidra till att sprida goda exempel inom området.  
 
Personer som av olika anledningar inte lyckats i skolan ska ges en andra chans till 
utbildning vid folkhögskola eller i vuxenutbildning. Västra Götalandsregionen har 
som utbildningsaktör ett särskilt ansvar att erbjuda utbildningsmöjligheter med hög 
kvalitet som ger individen nya möjligheter.  
 
Utbildningsverksamhet med ett särskilt ansvar 

Regionen har ett ansvar för flera utbildningsverksamheter med uppdrag från 
regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden vid sidan av den utbildning som sker inom 
hälso- och sjukvården. 
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Naturbruksskolorna 

Naturbruksgymnasierna drivs på kommunernas uppdrag och ska kompetensförsörja de gröna 
näringarna. Naturbruksskolorna erbjuder utbildning på både gymnasial och vuxen nivå. De 
har i uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i 
landsbygdsutvecklingen. Detta kan bidra till en ökad självförsörjningsgrad i jordbruket. 

Skolorna ska bidra till att möta näringens kompetensbehov, stärka företagande och vara ett 
nav för näringarna och hela landsbygden. Regionens egna skolor ska utgöra spetsen av 
naturbruksutbildningar och ge en kvalificerad utbildning inom de gröna näringarna. 
Arbetsgruppen Politiskt samråd naturbruk ser över samverkansavtalet för 
naturbruksutbildningar och kommer under 2021 att genomföra en utvärdering med syftet att 
teckna ett nytt avtal efter 2022.  

Regionens naturbruksskolor ska fortsätta att utveckla och sprida kunskap om biologisk 
mångfald i till exempel parkskötsel, odlingslandskap och i skogsbruket. 
 

Folkhögskolorna 

Folkhögskolorna har, genom sin särskilda pedagogik och arbetssätt, en viktig roll att spela i 
utbildningssystemet. Särskilt viktig är den ”allmänna kursen” som utgör basen inom 
folkhögskolan. Att få möjlighet att fullfölja sina studier, på grundskole- eller gymnasienivå 
har och har haft en mycket stor betydelse för många individer genom åren. 

Utbildningsväsendets största utmaning är att klara av att fortsätta utveckla sin verksamhet i 
takt med nya samhällsutmaningar. Folkhögskolorna har alltid varit en aktör med god 
förmåga att möta nya utmaningar, behov och forma nya utbildningar utifrån det som 
samhället behöver och efterfrågar.  

Folkhögskolorna i Västra Götaland ska spela en tydlig roll som utbildningssamordnare för 
att möta viktiga samhälls- och kompetensförsörjningsutmaningar. Folkhögskolorna är en väl 
utvecklad resurs för att sprida folkbildning i hela Västra Götaland och genom sina olika 
profiler speglar de mångfalden i samhället. Pedagogiken och traditionen hos folkhögskolorna 
betyder mycket för att motivera och stödja unga personer som hoppat av grund- och/eller 
gymnasieskolan. 

Folkhögskolornas studieform ger ofta nya chanser till studier som senare kan leda till jobb. 
Västra Götalandsregionen bör, som ägare till egna folkhögskolor, skapa förutsättningar för 
bra studiemiljö och i förekommande fall internat för personer långt från arbetsmarknaden. 

Västra Götalandsregionen ska verka för att skapa en ännu starkare samverkan mellan 
kommuner, studieförbund, folkhögskolor och eftergymnasiala kulturutbildningar. Uppdraget 
och det regionala ersättningssystemet för folkhögskolorna ska förändras för att dessa i högre 
utsträckning ska bidra till att ge fler en andra chans i utbildningssystemet. 

Folkhögskolorna bidrar i arbetet med Kraftsamling fullföljda studier. Alla skolor som vill, 
egna och rörelsedrivna, ska kunna bidra i arbetet med att ta emot elever med stora behov. 
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I budgeten tydliggörs rollerna gentemot folkhögskolorna. Kulturnämnden kvarstår som 
beställare av kulturuppdraget och får ett särskilt anslag för att ge ett uppdrag till styrelsen för 
folkhögskolorna. Regionutvecklingsnämnden får ett tydligare uppdrag med utbildning, 
kompetensförsörjning, yrkesutbildning och integrationsutmaningen. Ett uppdrag som 
regionutvecklingsnämnden redan har men genom att huvudmannabidrag, volymbidrag och 
mobilitetsersättningen överförs till regionutvecklingsnämnden kan regionen kraftsamla inom 
detta uppdrag. Ersättningarna till Folkhögskolorna för den del som följer på det statliga 
uppdraget, alltså volymersättningen, ska betalas ut samma år som ersättningen avser.  

 

Socialt företagande för en inkluderande arbetsmarknad 
 

En viktig resurs i att möta flertalet av samhällsutmaningarna är genom det sociala 
företagandet. Sociala företag består av allt från start-up företag till aktörer inom den 
ideella sektorn. Den gemensamma drivkraften är att skapa innovativa lösningar på 
samhällsutmaningar. De sociala företagen arbetar för en inkluderande arbetsmarknad.  

Sociala företag kännetecknas av att deras affärsmässiga verksamhet är ett medel för att 
uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål.  Västra Götalandsregionen har även en 
avgörande roll i att ta tillvara den drivkraft och de lösningar som det sociala 
företagandet tillför. Stödet till nyföretagande ska också spegla de sociala utmaningarna 
för att nå en hållbar tillväxt. Den sociala ekonomin och dess aktörer ska tydliggöras i 
regionens strategiska utvecklingsarbete och i genomförandet av den regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Åtgärda infrastrukturbehoven i Västsverige 
 

Västra Götaland är en industriregion med stor nationell betydelse. Beslut om nationella 
investeringar i Västra Götalands infrastruktur är avgörande för hela Sveriges utveckling 
och konkurrenskraft. Det finns idag en bristande förståelse för de stora 
infrastrukturbehov som finns i Västra Götaland och därmed för att skapa förutsättningar 
för utbyggnad av prioriterad infrastruktur. Undermålig infrastruktur skapar hinder för 
möjligheten att klara av klimatutmaningen för gods- och persontransporter.  

Västra Götalandsregionens utvecklingsarbete ska fortsätta med inriktningen att knyta 
samman länet. Arbetsmarknadsregionerna ska bli färre, stad och land ska knytas 
samman, fler ska ha närmare till jobb och studier utan att behöva flytta. För detta krävs 
goda kommunikationer och en infrastruktur som underlättar pendling. 

Västra Götalands utveckling är starkt beroende av goda kommunikationer för gods och 
persontrafik över länsgränserna, inom Europa och internationellt. Väsentligt för en 
positiv utveckling är Göteborgs hamn, goda tågförbindelser och flygplats med 
järnvägsförbindelse.   

En samlad plan för järnvägen, såväl för godstransporter som för persontrafik, med 
nödvändiga prioriteringar ska tas fram, med syftet att öka förståelsen för helhetsbilden 
och öka den gemensamma handlingskraften. Syftet är att stärka Västra 
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Götalandsregionen påverkansarbete, tillsammans med kommunerna, för att säkerställa 
att den statliga nivån underhåller och investerar i samtliga bantyper i järnvägssystemet. 
Ett fokusområde för 2021 är därför att: Öka förståelsen för att Västra Götaland har 
eftersatt infrastruktur som försvårar Sveriges tillväxt. 

Västra Götalandsregionen behöver fortsätta arbeta för såväl nya järnvägar som 
upprustning av de järnvägar som finns idag. Ny stambana Göteborg – Stockholm med 
första etapp Göteborg – Borås beräknas komma igång under 2020-talet och Västra 
Götalandsregionen måste fortsätta bevaka att detta sker. Viktigt är också satsningar på 
Västra Stambanan, med fyrspår Göteborg – Alingsås som viktigaste åtgärd. Behovet av 
järnvägsdepåer måste även tillgodoses i infrastrukturplaneringen. 

Arbetet med att utveckla en modern järnvägsförbindelse till Norge (Oslo – Göteborg) 
ska ha fortsatt fokus. Ambitionen är att genomföra de utredningar som gjorts av 
dubbelspår Öxnered – Halden. 

Västra Götalandsregionen ska verka för fler och bättre internationella tågförbindelser. 
Detta gäller såväl höghastighetståg i framtiden som förbättringar i närtid, för hela 
sträckan Oslo-Hamburg med EU-finansiering. På nationell nivå förbereds nattåg ut på 
kontinenten och det är viktigt att det finns anslutande nattågsförbindelser från Västra 
Götaland när det blir verklighet. 

Västra Götaland har olika infrastrukturbehov i olika delar av länet. I de större städerna 
är trängsel och utsläpp stora problem och fler behöver gå, cykla och åka kollektivt. 
Cykelpotentialstudien visar också att det finns stor potential för cykeltransporter på 
landsbygden och i mindre orter. På landsbygden är ett väl fungerande finmaskigt vägnät 
samt fungerande cykelvägar viktigt. Det är betydelsefullt att se över hela resandekedjan 
och möjliggöra ett hållbart resande i hela Västra Götaland. Det är också viktigt att få en 
samlad regional fysisk planering tillsammans med kommunerna. 

Målbild Tåg 2035 har utökats med sju nya stationslägen och regionen fortsätter 
förbereda dessa ihop med berörda kommuner. Samtidigt som arbetet med fler 
stationslägen pågår ska fler tvärförbindelser med busstrafik och förbättrad 
järnvägskapacitet fortsätta. I enlighet med målbild tåg 2035, med delmål 2028. Det 
handlar också om att tillsammans med näringslivet få fler att ställa om till ett hållbart 
resande. Lika väl som det behövs nya busskörfält behövs incitament för att fler 
människor ska ändra sina resvanor. Exempel på detta är projektet ”En ren vana” som 
drivs gemensamt med Västsvenska Handelskammaren för att uppmuntra nya 
resvanebeteenden. 

Sjöfarten med Göteborgs hamn, kustsjöfart och inlandssjöfart är av stor strategisk 
betydelse för Västra Götalands utveckling och är av nationellt intresse, liksom järnvägs- 
och väganslutningar till hamnarna. Investeringar i slussar och muddring i Göteborgs 
hamn är nödvändiga för Sverige som nation och viktigt för Västra Götaland. 

Förstärkt och väl utbyggd elinfrastruktur, med robusta elsystem och elförsörjning till 
laddinfrastruktur, krävs och ska beaktas i infrastrukturplaneringen. Detta är en 
förutsättning för att kunna möta transportsektorns utveckling mot fossilfrihet. Det 
innebär såväl elinfrastruktur till bussdepåer som annan laddinfrastruktur i samhället. 
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För Västra Götalandsregionen är det ett uttalat mål att knyta samman tätorterna bättre 
och snabba upp stadstrafiken. Även bättre förbindelser till regioncentrum i grannlän och 
grannländer efterfrågas och tåget ska fungera som ryggrad när det gäller invånarnas 
pendlingsresor. Antalet tågresor i Västra Götaland har mer än fördubblats de senaste 20 
åren. Det finns en stor potential för att avlasta vägnätet och ytterligare öka tågresandet i 
framtiden. Satsningen på det finmaskiga vägnätet på landsbygden samt regional 
cykelplan, för att möjliggöra vardagscykling längs regionala vägar ska fortsätta. 

 
Fler fossiloberoende godstransporter 

Strategin för en fossiloberoende region i Västra Götaland innebär en 80-procentig minskning 
av koldioxidutsläpp till år 2030 jämfört med 1990 års nivå. Utmaningen är att hantera ökade 
godsmängder samtidigt som koldioxidutsläppen ska minska. Målen kommer med beslutade 
styrmedel inte att nås om nuvarande inriktning består. Tvärtom förväntas godstransporter 
med lastbil att öka fram till år 2030. Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att driva 
på för att få fram ny teknik och strategiska utvecklingsprojekt för effektivare 
godstransporter, ihop med fordonstillverkare, speditörer och forskare. Bristande rådighet 
över investeringar och underhåll på järnväg och väg utgör en utmaning för att möta de 
ökande koldioxidutsläppen. 
För att möta utvecklingen måste Västra Götalandsregionen intensifiera arbetet med att 
genomföra Godsstrategin, för att stärka förutsättningarna för logistik och 
godstransporter. En utveckling av infrastrukturen i hela Västra Götaland är nödvändig 
för minskad klimatpåverkan och för att arbetsmarknadsregionerna ska fungera.  

 
En utveckling för hållbar industri 
 
En utmaning är att förhindra att företagen i Västra Götaland tappar konkurrenskraft. 
Västra Götalandsregionens innovationsstrategiska arbete vilar på de tre benen 
entreprenörskap, små och medelstora företag samt forskning och utveckling i 
styrkeområden. Störst effekt nås när ”benen” samspelar, samverkar och integreras. 
Västra Götalandsregionen har valt att satsa på starka fysiska innovationsmiljöer där 
utvecklingssatsningar med flera aktörer kan samverka. Det är nödvändigt att bibehålla 
och utveckla detta väl utvecklade system för innovationer. Detta för att underlätta för 
företagen att ställa om till en hållbar industri. 
 
Företag och industrier i Västra Götaland ligger i framkant inom energisnål 
råvaruhantering, klimatsmart logistik och effektiva produktionsprocesser. Den 
miljödrivna utvecklingen är av stor betydelse för det regionala utvecklingsarbetet. 
Västsveriges näringsliv samt lärosäten och forskningsinstitut samarbetar allt mer för 
att sätta Västra Götaland på kartan kring hållbara produktions- och 
konsumtionsmönster. Västra Götalandsregionen ska fortsätta främja arbetet för en 
fossiloberoende region. 
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För att uppnå målet om en fossiloberoende region krävs medverkan i olika projekt för 
nya material och bränslen samt ökat fokus på elektrifiering inom transportsektorn. 
Satsningen på biogas är en viktig fråga för minskade klimatutsläpp och även för ett 
ökat kretsloppstänkande i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen ska medverka 
till att stimulera fler användare av biogas. 
 
Fordonsindustrin och smarta logistiklösningar har ett självklart fokus i Västra 
Götaland. Västra Götalandsregionen fokuserar bland annat på samverkan med den 
västsvenska industrin för att få ner utsläppen från tunga vägtransporter. Regionen ska 
genomföra satsningar för att underlätta för elektrifiering av fordon, bland annat genom 
att i samverkan med näringslivet utarbeta ett program för kompetensförsörjning i 
fordonsindustrin. 
 
Västra Götaland har stora möjligheter att bli världsledande inom hållbar industri, både 
när det gäller att ställa om processindustrin till användning av nya material från bland 
annat skogen, samt mer av återvinning, återanvändning och uppgradering av 
mode/kläder. Detta är nödvändigt för att bland annat möta klimatutmaningen och 
minska koldioxidutsläppen. 
 
Studier av, och framför allt ett konkret arbete för, cirkulära affärsmodeller inom textil 
och möbler ska stimuleras. En plan för hur Västra Götaland ska kunna ligga i framkant 
avseende utvecklingen av nya klimatsmarta produkter ska tas fram, där biobaserade 
råvaror blir till nya material och nya produkter. De gröna näringarna ska vara motorn i 
denna gröna omställning. 

 
Området berörs av satsningar på styrkeområden där det finns program för; Hållbara 
Transporter, Life Science, Hållbar Kemi samt påverkansagenda Kraftsamling Biogas. 
Även inom textil och mode har Västra Götaland en stark position som ska tas tillvara. 

 
Därför är ett fokusområde för 2021 att Västra Götaland ska bli världsledande inom 
hållbar industri för att bland annat möta klimatutmaningen och minska 
koldioxidutsläppen. 

 
Verka för jobb och hållbar tillväxt i hela regionen 
 
Västra Götalandsregionen har sedan bildandet omfördelat resurser inom länets 
gränser. Skattekraften har kommit hela territoriet till del och under 20 år har 
kollektivtrafiken byggts ut i hela länet. Även sjukvårdens resurser är jämnt fördelade i 
hela länet. Alla regionens delar har över tid vuxit ekonomiskt och i antalet invånare, 
där Göteborgsområdet har växt i snabbare takt. Utmaningen är att öka en hållbar 
tillväxt i hela regionen och att minska klyftan mellan stad och land. Förutsättningarna 
för jobb, bostäder och goda levnadsvillkor ska finnas i hela regionen. 
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Göteborgsområdets snabba befolkningstillväxt beror främst på åldersstrukturen. Det 
föds fler barn som gör att födelsenettot är högre i Göteborg. Även invandringen från 
andra länder är större till storstäderna. Inflyttningen från övriga delar av landet utgör en 
betydligt mindre del av tillväxten. Under senare år har flyktingströmmen motverkat en 
negativ kantring av befolkningstillväxten. 

 
Det bör strävas efter utvecklingskraft i alla delar av Västra Götaland. Strävan är goda 
förutsättningar att bo och leva i alla delar av regionen. Om alla delar växer så minskar 
klyftan och resurserna av arbetskraft, bostäder och företagsetableringar tas tillvara. De 
flesta kommuner växer i länet men trots det finns utmaningar kring attraktivitet och 
bristande känsla av delaktighet. 

 
Arbetet med en ”rundare region” med god tillgång till snabba kommunikationer är 
en viktig förutsättning för att kunna bo på en plats och arbeta på en annan. Antalet 
arbetsmarknadsregioner har också blivit långt färre sedan Västra 
Götalandsregionens tillblivelse, men fortsatt syns en skillnad i förutsättningarna att 
pendla långt på ett bekvämt och enkelt sätt. Arbetet med att minska antalet 
arbetsmarknadsregioner ska fortsätta. Kollektivtrafikförsörjning och 
landsbygdsutveckling ska hållas samman för att fler ska kunna resa till jobb och 
studier från alla delar av regionen. 
 
Infrastrukturprioritering och kollektivtrafikutbyggnad hindras ibland av geografiska 
och administrativa gränser. Arbetet med Strukturbild Västra Götaland har påbörjats för 
att sätta kollektivtrafik, infrastruktur och bebyggelseplanering i en helhet för att 
gemensamt nå en mer hållbar utveckling. Det ska byggas upp en gemensam 
kompetens inom regionen och skapas tillit mellan olika aktörer. 

Västra Götalandsregionen bedriver genomgående en regional utvecklingspolitik där 
städerna, de mindre orterna och landsbygden betraktas som en helhet. Regionen 
undviker ett bidragsorienterat och kompensatoriskt synsätt på landsbygden eller på 
orter som inte växer i samma takt som städerna. 

 
Västra Götaland har möjlighet att vara en modell för ett väl fungerande samspel 
mellan stad och land, bland annat genom stora program som Mistra Urban Future. 
Stadens behov av energi- och materialförsörjning och livsmedel ger självklara 
kopplingar till landsbygden. 
 
Samspelet mellan stad och land ger en hållbar stadsutveckling och en levande 
landsbygd. Hur samspelet mellan stad och land fungerar är avgörande för att både nå 
en hållbar stadsutveckling och för en levande hållbar landsbygd. Regionen ska verka 
för att fiber- och mobiltelefonnätet byggs klart i hela regionen samt att fler 
samhällsmaster byggs. 
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Ökad lönsamhet i livsmedelssektorn och bättre möjligheter till energiproduktion 
skapar möjligheter till jobb på landsbygden samt leder till en mer hållbar 
stadsutveckling. De gröna och blå näringarnas produkter kan ersätta fossilbaserade 
material. Västra Götaland ska ligga i framkant för dessa satsningar. Självförsörjning 
och trygga livsmedelsleveranser är särskilt viktigt i en orolig tid. De gröna näringarnas 
har ett stort behov av ny kompetens. Behovet har kartlagts i en särskild rapport som 
gjorts tillsammans med Region Skåne och Region Östergötland. För att säkra 
näringens framtid och utveckling bör ett särskilt fokus läggas på utbildning och 
kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn bland annat för små- och medelstora 
matproducenter och i förädlingsledet. 

 
Programmen ska omarbetas 

Ett stort antal program är i dag vägledande för hur resurser till regional utveckling 
fördelas. Programmen ska omarbetas i enlighet med den nya regionala 
utvecklingsstrategin. 
 
Fortsätta dialogen med science parks 

Många av de innovativa idéer som finns i regionen ska tas tillvara genom en tydlig 
struktur för innovationsplattformar. Grundfinansieringen av Science Parks i Göteborg, 
Borås, Skövde och Trollhättan är avgörande för långsiktigheten och stabiliteten i 
arbetet. Det behövs en mer nära dialog mellan regionen och Science Parks för att 
utveckla verksamheten ytterligare. 

 
Fokus på entreprenören 

Samarbeten mellan de stora företagen, akademien och offentlig sektor är emellertid 
ingen garanti för kreativitet och innovation. Det behövs specifika fokus på små- och 
medelstora företag samt deras möjligheter att växa. Företagscheckar och direkta 
samarbeten för att främja entreprenörskap är avgörande för ett vitalt näringsliv som 
kännetecknas av kreativitet och som välkomnar innovationer. Det ska alltid finnas en 
dörr in till Västra Götalandsregionen för entreprenörer, företagare och innovatörer. 

 
En framgångsrik besöksnäring 

Västra Götalandsregionens strategiska inriktning för besöksnäringen utgår från; 
maten, naturen och kulturen. Besöksnäringen samt de kulturella och kreativa 
näringarna är över tid en av de starkast växande näringarna i Västsverige. Under 
våren 2020 har det dock skett en mycket kraftig nedgång, många företag är hårt 
drabbade när besökarna helt uteblivit. Krisen kommer att leda till omstöpning i 
branschen samtidigt som det finns en potential på sikt av nya företag och 
arbetstillfällen på landsbygden, kustbygden och även i de större städerna. Västra 
Götalandsregionen ska verka för att utveckla och skapa en robusthet för den 
småskaliga och hållbara besöksnäringen i hela länet, bland annat genom att stärka 
samverkan mellan företag, kommuner och region.  
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Det är av central betydelse att utveckla marknadsföringen av Västra Götaland 
internationellt och även öka produktutveckling, infrastruktur och samverkan mellan 
aktörer för att bidra till säsongsförlängning och ökad exportmognad. Västra 
Götalandsregionen ska fortsatt verka för att fler större möten och kongresser ska 
genomföras i Västra Götaland.  
 
Göteborgs botaniska trädgård ska utvecklas som en besökspunkt med god 
tillgänglighet till kollektivtrafik. 

 
Intresset för att vandra i Västra Götaland är stort och antalet internationella besökare 
ökar. Västra Götalandsregionen ska fortsatt utveckla samordningsarbetet för att göra 
vandringslederna mer lättillgängliga. 

 
Fullfölj ambitionen med kollektivtrafikens utbyggnad 
 
Kollektivtrafiken har stora utmaningar med minskat resande och minskade intäkter 
med anledning av pandemin. Ett hållbart resande och en sammanhållen 
arbetsmarknadsregion är beroende av en fungerande kollektivtrafik så väl nu som 
efter krisen. Ambitionen är att fortsätta satsningarna för en omställning av 
transportsystemet. 
 
Det finns en utmaning i att utveckla hållbart resande och transporter i en utveckling 
där de större städerna i regionen har en snabbare tillväxt än övriga regionen. Det 
hållbara resandet i Västra Götaland ska utvecklas och öka vilket bidrar till 
möjligheterna att bo och verka i hela regionen, men också knyta samman 
arbetsmarknadsregioner och underlätta pendling över länsgränser. Tvärförbindelser 
mellan regionens noder ska förbättras samtidigt som framkomlighetsåtgärder för 
kollektivtrafiken måste göras i de större städerna. 
 
År 2021 kommer vara det första året med det nya zonsystemet. Det är en stor 
förändring som kommer gynna regionens gemensamma arbetsmarknad. Västtrafik 
kommer ha en noggrann och kontinuerlig uppföljning av hur resandet och 
intäktsutvecklingen förändras. Ett särskilt fokus kommer läggas på utökade 
möjligheter till studie- och arbetspendling och förbättra förutsättningarna för 
kombinerade resandekedjor. Det är viktigt med fortsatt dialog och uppföljning kring 
hur resandet kan öka i hela Västra Götaland. 
 
Väl fungerande kollektivtrafik i hela Västra Götaland är en förutsättning för en 
hållbar utveckling och växande arbetsmarknad samt för att vara en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Målsättningen är andelen hållbara resor ska öka och att 
fördubblingsmålet av resor nås till 2025. Utvecklingen ska ta sin utgångspunkt ur ett 
hela resan-perspektiv där korta resor knyts ihop med längre resor för att vidga 
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arbetsmarknadsregionen ytterligare samt nå målet om ett hållbart resande. 
Minskad miljöpåverkan är ett av Västra Götalandsregionens mål och för 
kollektivtrafikens del innebär detta ett arbete för att minska utsläppen och 
bullernivån. Fossilfri färjetrafik har särskilda utmaningar som måste lösas för att 
uppnå målen om en helt fossilfri kollektivtrafik. 
 
För genomförande av Målbild Stadstrafiken 2035 ska Västra Götalandsregionen 
samverka med Göteborg, Mölndal och Partille kommuner för nödvändig 
samhällsplanering och finansiering. Ett helt nytt system med Metrobuss ska införas. 
Framkomlighetsåtgärder i kollektivtrafiken är viktiga vilket förutsätter en dialog med 
kommunerna för en bättre punktlighet och kortare restider. 
 
Västtågens utveckling och ökad tillgänglighet för våra invånare har stor betydelse för 
att knyta ihop stad och land samt för att skapa en stark region med en regional 
arbetsmarknad. Målbild kollektivtrafik 2028 är en plan för snabb och attraktiv 
kollektivtrafik i ett samlat system av storregional busstrafik och tåg. Fortsatta 
satsningar ska göras i knutpunkterna samt där resandeunderlaget är störst. Samtidigt 
ska goda trafiklösningar på landsbygden utvecklas. En översyn ska göras av 
knytpunkter och noder för ökad attraktivitet och likvärdighet. Närtrafik och 
utvecklade pendelparkeringar är två goda exempel på denna typ av trafiklösningar, 
samt även projekt såsom ”Kom i land”-projektet i Skaraborg. Det är också viktigt att 
underlätta för trafik över länsgränserna. 
 
Konceptet ”hållbart resande”, som fokuserar på att påverka resandemönster och att 
kombinera olika färdmedel på ett smart och effektivt sätt, ska implementeras. Teknik, 
nudging och olika beteendetrender ska utnyttjas för omställning. Cykel, 
kollektivtrafik, bil och pendelparkeringar måste ses som delar i hela resandekedjan 
som tillsammans ger möjligheter att möta de olika förutsättningar som finns för 
kollektivtrafiken i stad och land. Tekniska lösningar, positiv påverkan genom nudging 
och olika beteendetrender ska utnyttjas för omställning. Förbättringar för cykel 
utifrån Cykelstrategin ska genomföras, exempelvis bör det bli möjligt att ta med 
cykeln på landsbygdsbussar i mån av plats. System med hyrcyklar liknande ”Styr och 
Ställ” i Göteborg bör uppmuntras och ingå i den infrastruktur som finns kring den 
stadsnära kollektivtrafiken. 
 
Västra Götalandsregionen ska underlätta biljettköp för resenären genom att 
vidareutveckla försäljningssystemet och öppna upp de digitala försäljningskanalerna. 
Detta för att till exempel underlätta resor till olika kulturevenemang och 
vårdinstitutioner. 
 
Att Västtrafik i sitt arbete har ett starkt fokus på att öka tilliten och tilltron till 
kollektivtrafiken är viktigt för att kunna stärka varumärket och visa på fördelarna med 
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att resa kollektivt. För att uppnå detta är det viktigt att vara lyhörd för befintliga och 
potentiella resenärers önskemål samt att ha god och tät dialog med kommunerna. Det 
krävs också ett fortsatt arbete med tillgänglighetsanpassningar som nu inkluderas i 
kollektivtrafiknämndens arbete med de sju diskrimineringsgrunderna och ökad social 
hållbarhet så att fler med funktionsnedsättning har möjlighet att välja 
kollektivtrafiken. Västtrafik ska fortsätta arbetet med att öka tryggheten och 
säkerheten i kollektivtrafiken genom insatser som bidrar till att förhindra konflikter 
och hotfulla situationer. Förutom ombord, handlar en del i trygghetsarbetet om att 
skapa trygga och säkra knutpunkter och hållplatser, men också om att i större 
utsträckning samverka med kommuner om vägen till hållplatsen. 

 
  Ett kraftfullt miljöarbete för en fossiloberoende region 
 
För att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 krävs att tempot i 
klimatarbetet höjs och att ännu fler aktörer samverkar. Men det är en utmaning som 
också rymmer stora möjligheter. Arbetet innefattar lösningar som bidrar till regional 
utveckling och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland. Klimatrådet, 
som är en viktig kraft i Västra Götalands klimatarbete, samlar ledare från bland annat 
näringsliv, akademi, kommuner och intresseorganisationer. Ett fokusområde under 
2021 är därför att: takten i ”Klimat 2030 Västra Götaland ställer om”, ska öka.  

 
Det är angeläget att regionen satsar på innovationsskapande åtgärder för att minska 
konsumtion och öka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi. Insatser för grön kemi 
och hållbara textilier, att utveckla koldioxidlagring, hållbar stadsutveckling, 
återvinningsmöjligheterna av plast samt miljöforskning kring renare flyg ska ha 
fortsatt stort fokus. Regionen ska även verka för att uppmuntra invånare att göra mer 
klimatsmarta val. 
 
I Västra Götaland är skogen, lantbruket och havet viktiga resurser. Västra 
Götalandsregionen har en viktig roll i att stödja initiativ som bidrar till att mer 
klimatpåverkande produkter kan ersättas av förnyelsebara resurser från lantbruk och 
hav. 
 
Västra Götalandsregionen ska fortsatt medverka aktivt i frågor kring nya material 
och bränslen samt verka för ökat fokus på elektrifiering inom transportsektorn. 
Användning av lokalt producerad biogas är en viktig fråga för minskade 
klimatutsläpp. Internationellt sett ligger Västsverige i framkant vad gäller forskning 
och utveckling av biogas. Påverkansagendan Kraftsamling Biogas, syftar till ökad 
användning och produktion av biogas. 
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Koldioxidbudgeten ska komplettera de nuvarande klimatmålen och syftar till att få 
till stånd ett mer strukturerat och effektivt arbete med klimatfrågorna för att Västra 
Götaland ska kunna bidra till att Parisavtalets mål uppnås. I arbetet med 
koldioxidbudgeten är det viktigt att invånare, näringsliv och offentlig sektor förs 
samman.  

 
Ett internt miljöarbete i framkant 

Som en av Sveriges största arbetsgivare har Västra Götalandsregionen ett ansvar och 
stor möjlighet att vara en föregångare i miljöarbetet och visa för andra att en 
omställning till ett hållbart välfärdssamhälle är möjligt. Allt arbete inom Västra 
Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en 
hållbar utveckling. Upphandling som syftar till att stimulera företag att ta fram nya 
och mer klimatsmarta produkter är ett viktigt verktyg. Biologiskt nedbrytbara 
produkter ska gynnas framför petroleumprodukter och återvinning måste gynnas 
framför destruktion. Andelen vegetariska, ekologiska och lokalproducerade råvaror i 
regionens verksamheter ska öka. Arbetet för minskad miljöpåverkan från läkemedel 
ska intensifieras, där regionen ska stärka sin kontroll över tillverkningen, och 
insatserna för att få bort läkemedelsrester i naturen ska öka. 

 
Biologisk mångfald och friluftsliv 
Västra Götalandsregionen har en viktig roll för att främja friluftsliv och öka 
förståelsen för samt gynna biologisk mångfald. Arbetet sker främst genom 
Göteborgs botaniska trädgård, Västkuststiftelsen och naturbruksskolorna. 
 
Regionen är betydelsefull aktör i förvaltandet av naturreservat via Västkuststiftelsen, 
ett aktivt skydd och bevarande av skog, kust skapar rika miljöer som ofta blir 
attraktiva besöksmål. 
 
Bevarandet av biologisk mångfald är kritiskt för att vi ska kunna uppnå de flesta av 
målen inom Agenda 2030. Antalet arter minskar drastiskt på jorden, både på land 
och i våra hav. Det är därför angeläget att regionen fortsätter stödja 
vidareutvecklingen av forskningen på området samt erfarenhetsutbyte mellan olika 
aktörer i samhället.  
 
Inom de närmaste åren ska nya växthus och ett besökscentrum på Göteborgs 
botaniska trädgård att uppföras. Därigenom skapas möjligheter för Botaniska att 
säkra sina unika växtsamlingar samt att bli en starkare besöksanledning året runt. 
 
Regionen ska fortsatt stödja åtgärder för att hantera marint skräp. Insatserna ska 
omfatta såväl åtgärder vid källan som att ta hand om plasten i havet och på land.  
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Ett levande kulturliv i hela Västra Götaland 

 

Kultursektorn har skakats rejält i Coronapandemins svallvågor. Effekterna har varit 
många stängda verksamheter, inställda arrangemang och föreställningar. Västra 
Götalandsregionen ska fortsätta ta initiativ för att skapa förutsättningar för ett 
fortsatt rikt kulturliv. 
 
Kultur har ett egenvärde och ska vara en obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Från politiskt håll är inte uppgiften att styra utbudet utan att ge kulturlivet 
bästa möjliga förutsättningar att växa fritt. Kulturen ska nå och angå alla invånare. 
Västra Götalandsregionen ska, med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, arbeta för 
ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet och interkulturell dialog.  
 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet som skapare, publik och deltagare. Fokus 
på barn och unga ska stärkas än mer. Det rika natur- och kulturarvet i Västra 
Götaland ska vara tillgängligt och levande för alla invånare och besökare. 
Kulturupplevelser får människor att må bra och de bidrar även till att stärka lokal 
och regional attraktionskraft och utveckling.  
 
Kulturen behöver mer än i dag bidra som en kraft för attraktivitet, delaktighet och 
samhällsutveckling i varje kommun i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen 
ska genom samordnande initiativ sträva efter att de kommunala 
kulturverksamheterna utvecklas. Den kulturella infrastrukturen behöver stärkas så 
att fler invånare på mindre orter får tillgång till ett aktivt kulturliv. 
 
Genom tätt samarbete mellan det offentliga, det privata och civilsamhället, däribland 
det fria kulturlivet, blir kulturen starkare. Civilsamhället har en stor variation av 
verksamhets- och organisationsformer och kan därigenom främja ökat deltagande i 
kulturlivet på områden dit etablerade institutioner och marknadskrafter inte når.  
 
Västra Götalandsregionens största kulturinstitutioner – såsom GöteborgsOperan, 
Göteborgs Symfoniker, Film i Väst, Regionteater Väst – har gott renommé och 
erbjuder ett variationsrikt utbud av hög kvalitet. Det är av stor vikt att arbetet som 
bedrivs inom dessa institutioner, för att nå nya publikgrupper, fortsätter att 
utvecklas. 
 
De kulturinstitutioner som Västra Götalandsregionen finansierar tillsammans med 
Göteborgs stad behöver tydliga och långsiktiga utvecklingsmöjligheter. En 
uppdelning och renodling av finansierings- och driftansvaret mellan regionen och 
staden är nödvändig. 
 
Folkbildningen engagerar brett och skapar därmed goda förutsättningar för kultur 
och bildning med bredd och djup. Det är inte minst av betydelse att stärka 
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samverkan mellan folkbildningen och regionala verksamheter inom områdena 
ofrivillig ensamhet, kultur och hälsa och integration. 
 
Läsfärdighet och läsförståelse är grundläggande förutsättningar i barn och ungas 
utbildning. Litteraturens, kulturens, utbildningens och folkbildningens aktörer 
behöver tillsammans kraftsamla och ta ansvar för att skapa intresse och lust bland 
yngre för läsning och bildning. I takt med att medieutbudet ökar blir det allt 
viktigare att kunna värdera och kritiskt granska text och bild. Västra 
Götalandsregionen ska fortsatt ta initiativ som syftar till att höja medie- och 
informationskunnigheten (MIK). 
 
Västra Götalandsregionen ska utöka användandet av digitala lösningar för att bidra 
till ett mer attraktivt kulturutbud utanför de större städerna. Även arbetet för att 
stärka möjligheterna för mindre orter och landsbygd att utvecklas genom kulturella 
och kreativa näringar ska fortsatt utvecklas. Kulturella mötesplatser stimulerar till 
kreativitet och förnyelse av kulturlivet. Inte minst behöver fler mötesplatser för 
ungdomars kulturutövande och kulturkonsumtion skapas.  
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Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 

  

Den medicinska utvecklingen inom hälso- och sjukvården har varit mycket 
framgångsrik sett över de knappt 20 år som Västra Götalandsregionen funnits. Tack vare 
medarbetarnas höga kompetens, nya läkemedel, metoder och diagnostiska 
undersökningar kan vi i dag lindra och i många fall bota åkommor som vi förr inte 
kunde hantera. Samtidigt finns betydande variation i medicinska resultat mellan och 
inom regionen. Variationen visar att det finns ett gap mellan bästa tillgängliga kunskap 
och den praktiska vårdvardagen. En annan utmaning är de sociala skillnaderna i 
folkhälsa och att hälsan i vissa utsatta grupper inte utvecklats på samma positiva sätt 
som i befolkningen som helhet. 
 

Svaret på utmaningar i form av dålig tillgänglighet och långa köer har historiskt varit 
att tillföra betydande ekonomiska resurser, liksom att öka antalet medarbetare. Trots 
årliga resurstillskott på dryga sex procent till framförallt sjukhusen är tillgängligheten 
fortfarande alltför låg och köerna alltför långa. Istället krävs omfattande insatser för att 
effektivisera och öka produktiviteten för att klara ekonomin i stort och förbättra 
tillgängligheten. 
 

För att lösa problemen med dålig tillgänglighet behöver en rad reformer genomföras för 
att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfel som dagligen drabbar patienter i form 
av långa köer och personalen i form av en dålig och stressig arbetsmiljö. Lösningarna 
finns i stor utsträckning på varje sjukhus, inom varje verksamhet eller på den enskilda 
vårdavdelningen. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste därför ersättas av 

Produktivitet 
Kompetensförsörjning 
Tillgänglighet 
Nära vård 
Psykisk hälsa 
Digitalisering  

Tillgänglig och 
produktiv hälso- 
och sjukvård 
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tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå såväl ekonomiska som 
verksamhetsmässiga mål decentraliseras till chefer och deras medarbetare. 
 

Det långsiktiga målet är att skapa en hälso- och sjukvård som ger ökat värde för 
patienten och samtidigt utnyttjar sjukvårdens resurser effektivt. Detta förutsätter 
specifika sätt att mäta det värde som sjukvårdsinsatser skapar för den enskilde patienten 
liksom utvecklade metoder att mäta resursåtgång på patientnivå. Lika viktigt för att 
säkerställa en effektiv resursanvändning är att sjukhusen får likvärdiga förutsättningar. 
Modellen för ersättning till sjukhusen, med ett gemensam DRG-pris, är delvis 
genomförd och den fortsatta implementeringen av ett gemensamt pris är prioriterad. 
Detta kommer att innebära fortsatta utmaningar för regionens sjukhus. 
 
Vårt samhälle i allmänhet och sjukvården i synnerhet har utsatts för stora påfrestningar 
till följd av pandemin som drabbade världen under 2020. Stora resurser inom 
sjukvården har avsatts för att möta patienter som insjuknat i Covid-19 och den 
belastning som pandemin både indirekt inneburit med bland annat sjukskrivningar bland 
personal liksom direkta effekter genom det ökade trycket på de verksamheter som fått 
hantera Covid-19 patienter har inneburit höga påfrestningar för den personal som varit 
på plats. Andra behov har fått stå tillbaka, vilket bland annat fått längre köer och 
väntetider till första besök och behandling inom specialistvården som följd. Under 
förutsättning att de akuta påfrestningarna till följd av Covid-19 har minskat till 2021, 
kommer 2021 till stora delar bli ett år för att återställa hälso- och sjukvården till ett mer 
normalt läge. De mål och visioner som behandlas i denna budget måste därför ses på 
längre sikt än det enskilda budgetåret. 
 
Omställningen av hälso- och sjukvården  
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är att 
erbjuda en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta 
kvalitet och patientsäkerhet, samt som alltid utgår från den enskilde patientens behov 
och erfarenheter. För att nå målet krävs en omställning av vården för att bättre möta 
patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna. Genom 
sitt beslut om en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning har regionfullmäktige 
skapat ett ramverk för hur Västra Götalandsregionen under planperioden ska möta 
beskrivna utmaningar och behov av reformer. Strategin förutsätter ett långsiktigt arbete, 
präglat av uthållighet, där alla nämnder och styrelser enskilt och gemensamt fokuserar 
på att genomföra och följa upp arbetet med omställningen. 
 
Omställningen av vården i Västra Götalandsregionen delas in i fyra övergripande 
områden som bland annat har stöd i två statliga utredningar, Effektiv vård (SOU 
2016:2) och Träning ger färdighet – Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 
2015:98), samt i den nationella visionen för e-hälsa 2025. 
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Utveckla den nära vården 
Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. I den nära vården ingår vård inom 
primärvården, tandvården samt öppen specialiserad vård och som erbjuds utanför de 
stora akutsjukhusen, på specialiserade närsjukvårdscentrum, mindre sjukhus, på 
distans, i patientens hem eller i andra öppna vårdformer. Det samordningsansvar som 
finns i den nära vården för patientens hela hälso- och sjukvårdsbehov ska utvecklas. 
 
Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 
Specialiserad vård som invånarna behöver sällan ska koncentreras till färre platser 
för att säkra kvalitet, patientsäkerhet och ökad effektivitet. Detta innebär att 
sjukhus utan akutmottagning dygnet runt kommer att få ökade planerade volymer 
och tydliga profiler. Både den akuta och den planerade vården behöver 
koncentreras så att varje behandlare och team har tillräckligt stora volymer för att 
upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet. För att klara detta behöver snäva lokala 
perspektiv stå tillbaka för det regionala perspektivet, där Västra Götalandsregionen 
ses som en enhet där patienter ibland tas omhand på det närliggande sjukhuset och 
ibland på andra sjukhus i Västra Götaland. 
 
Utveckla digitala vårdformer och tjänster 
Digitaliseringen påverkar alla områden i samhället och invånarnas förväntningar på hur 
moderna organisationer möter och interagerar med omvärlden ökar. Digitaliseringens 
möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker vård som skapar 
värde, ökar delaktigheten och tillgängligheten samt ger medarbetarna en attraktivare 
arbetsplats. 
 
Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
Vid jämförelser av medicinska kvalitetsmått med övriga regioner framgår det att Västra 
Götalandsregionen behöver förbättra sitt kvalitetsarbete för att uppnå samma resultat 
som de bästa regionerna. Det behövs därför ett fortsatt systematiskt arbete med lokal 
verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar inom varje verksamhet. Med 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar ska medarbetarnas 
kompetens och vilja att utveckla hälso- och sjukvården tillvaratas. Sjukvårdens chefer 
och medarbetare ska ges tid, kunskap och redskap för att arbeta med kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling i syfte att kunna erbjuda högre medicinsk kvalitet och högre 
patientupplevd kvalitet i en bättre organisation. 
 
Produktivitet 
 
Använd vårdens resurser på bästa sätt 
Den höga kostnadsutvecklingstakten som präglat hälso- och sjukvården i Västra 
Götalandsregionen de senaste åren ser nu ut att ha brutits, men för att klara framtida 
utmaningar i form av ett ökat vårdbehov och svårigheter att rekrytera fler medarbetare 
behöver arbetet för att nå en ökad vårdproduktion i förhållande till satsade medel 
fortsätta. 
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Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut till närsjukhus eller andra 
specialistmottagningar. Detta görs för att skapa effektiva produktionsenheter och ge 
akutsjukhusen möjlighet att fokusera på de patienter som behöver akutsjukhusets 
resurser. Primärvården ska vara den naturliga ingången för personer i behov av vård. 
Därför ska den regionalt finansierade primärvården få ett utökat uppdrag, liksom en 
utökad finansiering, vilket måste balanseras med minst motsvarande minskade behov av 
sjukhusbaserad vård. Närhälsan har i detta arbete en viktig uppgift och ska i hela 
regionen verka för en jämlik vård med förbättrad kvalitet och patientnöjdhet.  
 
Den specialiserade vården behöver koncentreras till färre utbudspunkter till förmån för 
ökad kvalitet. Det är viktigt att vårdpersonal inom exempelvis opererande specialiteter 
har tillräckligt stort patientunderlag för att de ska kunna upprätthålla nödvändig 
kompetens, för att på så sätt ligga i framkant.  
 
Patienten ska ha möjlighet att i praktiken kunna vända sig till den vårdinrättning som 
har kortast köer. Sjukhusen behöver säkerställa sina planeringsprocesser för att redan 
vid remissens ankomst antingen ge patienterna en tid för besök eller behandling inom 
vårdgarantins gräns eller, när så inte kan ske, hänvisa till annan vårdgivare med bättre 
tillgänglighet. För att stärka patientens möjlighet att få vård i tid har det inrättats en 
central enhet för vårdgarantiservice. Den undersöker i första hand möjligheterna till 
vård inom Västra Götalandsregionen, därefter hos privata vårdgivare som regionen har 
avtal med eller hos andra regioner. 
 
Det viktigaste arbetet för att skapa en verksamhet där resurserna används på rätt sätt 
sker lokalt. Detaljstyrningen av vården behöver därför minskas till förmån för en 
tillitsbaserad styrning, där initiativ från chefer och deras medarbetare välkomnas i 
större utsträckning än idag. Ett led i detta är den införda administrativa prövningsrätten, 
där anställda kan utmana arbetssätt och rutiner som de upplever som ineffektiva och 
kostnadskrävande. 
 
Alla de patienter som uteblir från planerade besök leder till höga och helt onödiga 
kostnader för hälso- och sjukvården. Genom ett utvecklat system för kallelser, 
påminnelser och avgifter kan antalet patienter som uteblir minskas. 
 
Tillgänglighet 
 
Tillgängligheten måste öka  

God tillgänglighet till hälso- och sjukvård är en av Västra Götalandsregionens 
viktigaste frågor. Alla invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver 
i rätt tid. En väl fungerande primärvård är en förutsättning för att nå dit. Arbetet med 
att stärka tillgängligheten till primärvården ska fortsätta. Ett viktigt steg är reformen 
för fast läkarkontakt som genomförs under 2020. Reformen innebär att vårdcentraler 
som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt premieras. Målet är att alla 
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invånare ska kunna erbjudas en fast läkarkontakt inom fem år. Detta är också ett sätt 
att främja en rimlig arbetsbelastning för personalen, där varje enskild läkare får ett 
begränsat uppdrag. 
 
Köerna till den specialiserade vården är alltjämt för långa. Dessutom har den under 
2020 pågående pandemin tvingat vården till nödvändiga prioriteringar, vilket bidragit 
till en ytterligare förlängning av köerna. Därför måste arbetet för kortare köer och 
förbättrad tillgänglighet fortsätta. Detta kommer att kräva betydande insatser och 
resurser under hela planperioden. För att ytterligare öka incitamentet till att korta 
vårdköerna införs en prestationsbaserad ersättning till sjukhusen. Hur stora insatserna 
för att korta köerna kan bli är avhängigt av hur situationen kring pandemin utvecklas 
och vilka resurser som därmed kan frigöras. 
 
Nyttjandegraden av befintliga operationssalar är idag i genomsnitt drygt 50 procent och 
den måste öka. Arbetet med att nyttja våra operationssalar effektivt behöver utvecklas, 
vilket till exempel kan innebära att operationssalar med låg nyttjandegrad kan komma 
att hyras ut.   
 
Oavsett var man bor i länet ska man uppleva en god tillgänglighet. För att på ett 
bättre sätt garantera tillgängligheten till vård i Västra Götalands geografiska 
ytterkanter behöver samverkan med grannregioner, liksom med Norge, stärkas. 
Öppettider och sjukvårdens struktur och lokaler ska vara anpassade efter de behov som 
finns. Dagens system med drygt 20 jourmottagningar behöver ses över med målet att 
såväl antal som lokalisering bättre svarar upp mot invånarnas behov. 
 
Antalet överbeläggningar på regionens sjukhus måste minska. Det krävs ett fortsatt 
utvecklingsarbete på sjukhusen med fokus på att skapa fler tillgängliga vårdplatser. 
Men det krävs också utvecklad samverkan mellan primärvård, kommuner och sjukhus. 
Det finns flera goda exempel på sådant arbete, till exempel för att möjliggöra tidigare 
hemgång för utskrivningsklara patienter. Detta arbete behöver fortsätta och goda 
exempel behöver spridas till hela regionen. Tiden som medarbetare använder för 
direkta patientkontakter måste öka, utvecklingen av IT-stöd fortsätta och indikationer, 
remissrutiner samt rutiner för tidsbokning och uteblivna besök ses över. 
 
Högprioriterat i närtid är en väl fungerande ambulansverksamhet samt förbättrade 
flöden och kortare väntetider på sjukhusens akutmottagningar. Därför behöver en 
översyn ske av hela den prehospitala vården där avsikten är att få de olika delarna att 
samverka på ett optimalt sätt. 
 
Bättre flöden på akutmottagningarna kräver att bakomliggande service, såsom 
exempelvis vårdplatser och röntgenutrustning, finns tillgänglig. En kontinuerlig 
utveckling av arbetssätt krävs och ambulanssjukvårdens utryckningstider måste 
kortas. En översyn av den prehospitala vården ska innehålla förslag på hur den 
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prehospitala sjukvårdens olika delar kan utvecklas för att gemensamt höja kvaliteten. 
Arbetet med att minska ambulanssjukvårdens utryckningstider måste fortsätta och 
koncepten Samverkande sjukvård, I Väntan På Ambulans (IVPA) och single 
responder ska utvecklas vidare. Det är orimligt att vissa delar av Västra Götaland 
tvingas leva med det faktum att ambulansen kanske inte kommer i tid. För att få en 
effektiv och jämlik akutsjukvård behöver ambulansdirigeringen höja kvaliteten i 
utalarmeringen. Rätt insats på rätt plats i rätt tid ska genomsyra hela verksamheten. 
 
En hälsofrämjande och förebyggande hälso- och sjukvård  

Västra Götalandsregionen har en viktig roll i det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet genom sitt ansvar för hälso- och sjukvård, men även 
för sitt regionala utvecklingsansvar. Hälso- och sjukvården behöver utveckla och 
tillämpa evidensbaserade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder, 
integrerat i vårdarbetet. Västra Götalandsregionen behöver utveckla de digitala 
verktygen för att stärka det förebyggande folkhälsoarbetet och egenvården samt 
uppföljningen av till exempel fysisk aktivitet på recept (FaR) och hälsocoach online.  
 
Genom tidiga och förebyggande åtgärder mot ohälsa och sjukdom ökar förutsättningarna för 
att alla ska få en god hälsa. Västra Götalandsregionen bör i sitt förebyggande arbete se över 
hur vi kan använda hälsoundersökningar för att arbeta mer hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande där sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar upptäcks 
tidigare. Här kan inspiration hämtas från andra regioner, såsom till exempel Region 
Västerbottens arbete med hälsoundersökningar.  
 
Västra Götalandsregionen har ett ansvar att förbättra arbetet med att motverka skillnader i 
hälsa och livsvillkor. Individer från socioekonomiskt svaga grupper samt flyktingar och 
nyanlända har en sämre hälsa än andra i befolkningen. Därför ska insatserna i dessa grupper 
ha hög prioritet. 
 
Det förebyggande arbetet i den nära vården genom vårdcentraler, barnavårdscentraler, 
ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och tandvårdsmottagningar spelar en central 
roll. För att nå en framgång i hälsoarbetet krävs en stärkt samverkan och kunskapsutbyte med 
kommuner, statliga myndigheter, utbildningssektor, näringsliv, det civila samhället samt i 
internationella sammanhang. 
 
En förbättrad och mer jämlik hälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra 
Götaland där grunden för arbetet ska vara de åtta nationella målområdena. Kopplingen mellan 
social hållbarhet och folkhälsa ska synliggöras och ett särskilt fokus ska ligga på de faktorer 
som påverkar barns och ungas livsvillkor. Det är i de allra första åren i livet som är viktiga för 
en människas framtida hälsa, därför är tidiga och förebyggande insatser grundläggande. 
 
Gemenskap och sociala relationer är viktigt för vår hälsa och de senare åren har personer som 
lever i ofrivillig ensamhet ökat, vilket kan ha inverkan på både den psykiska och somatiska 
hälsan. Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommuner och det civila samhället en 
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roll i att se över hur vi kan vara en del i att minska den sociala ohälsan som genereras av 
ofrivillig ensamhet. Det förebyggande arbetet inom våld i nära relationer och psykisk ohälsa 
ska fortsätta. Västra Götalandsregionen ska fortsatt fokusera på ett systematiskt arbete med 
suicidprevention. 
 
En sammanhållen hälso- och sjukvård 

En sammanhållen, och för patienten sömlös, hälso- och sjukvård är särskilt viktig för de mest 
sjuka äldre, patienter med kroniska sjukdomar och mångbesökare. Det är i vården och 
omhändertagandet av dessa patientgrupper som hälso- och sjukvården har sina största brister i 
dag. Dessa patientgrupper har ofta flera vårdgivare, många öppen- och slutenvårdstillfällen 
samt ett behov av kommunala omsorgsinsatser, vilket förutsätter en god samverkan mellan 
vårdens olika organisatoriska delar. Det är därmed viktigt att framför allt äldre och kroniskt 
sjuka med stort vårdbehov får en fast vårdkontakt eller vårdkoordinator. Ett större fokus på 
personcentrerat arbetssätt på alla vårdnivåer krävs för att öka den sammanhållna vården för 
patienten. 
 
Genom ett bättre samarbete i vårdkedjan, i synnerhet mellan regionens vårdgivare och 
kommunerna, kan individen känna ökad trygghet och tillit. En utveckling av arbetssätt som 
flyttar vården närmare patienten, likt hemsjukvårdsläkare eller mobila insatser där vården 
erbjuds i patientens hemmiljö, ska stärka tillgängligheten och utveckla vården ytterligare.  

Vi blir allt äldre och det kommer ställa högre krav på sjukvården i framtiden. För att 
undvika felbehandlingar, onödiga akutinläggningar och långa sjukhusvistelser, måste 
därför kunskapen om åldrandets sjukdomar öka inom primärvården. 

 

På väg mot en personcentrerad hälso- och sjukvård 

 
Hälso- och sjukvården ska präglas av ett personcentrerat arbetssätt som innefattar ett 
normkritiskt synsätt. Det innebär att kvalitet framför allt ska definieras ur ett 
patientperspektiv. För att nå dit måste patienten bli mer delaktig i sin egen vård och 
kunna påverka hur vården utformas. För att stärka den patientupplevda kvaliteten ska 
nyckeltal som visar värdet för patienten användas i större utsträckning.  
 
Hälso- och sjukvården ska vara värdebaserad och de insatser som sätts in ska skapa 
värde för patienterna. Kvalitet ska betonas framför kvantitet då hög kvalitet inte sällan 
innebär lägre kostnader. Idag varierar den medicinska kvaliteten inom primärvården 
stort mellan vårdcentralerna i regionen och flera ligger lång ifrån målet. Till exempel 
måste den medicinska kvaliteten av vården för kroniskt sjuka patienter förbättras. 
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Befolkningen blir allt äldre samtidigt som den psykiska ohälsan ökar. Detta ställer 
krav på vården som behöver anpassas för att klara de förändrade behoven. De 
satsningar som görs inom primärvården för att förbättra såväl den geriatriska 
kompetensen som förmågan att behandla patienter med psykisk ohälsa måste 
förstärkas ytterligare. 
 
Genom digitaliseringens möjligheter ska regionen underlätta för patienterna att kunna 
informera sig om sin sjukdom och öka tillgängligheten till vårdservice digitalt. Likaså 
ska den mobila sjukvården fortsätta att utvecklas där akutbedömningar, 
slutenvårdsuppgifter och sjukvård på primärvårdsnivå i större grad än idag utförs i 
hemmet. 
 
Vårdprocesserna ska utformas utifrån kunskap om sjukdomsförloppet och en 
helhetssyn på patientens behov. En patient ska inte behöva känna av organisatoriska 
gränser där vård fördröjs på grund av att olika vårdnivåer tvistar om vem som bär 
ansvaret. En god vårdplaneringsprocess är av stor betydelse för att uppnå dessa mål. 
Därför är arbetet med att utveckla väl fungerande vårdkedjor mellan olika vårdnivåer 
eller huvudmän prioriterat.  
 
Kommunerna är tillsammans en större aktör än Västra Götalandsregionen i den nära 
vården. Därför måste utvecklingen av den nära vården göras tillsammans, inte var för 
sig. Som ett led i att skapa ett mer ordnat omhändertagande för patienter som är i 
behov av både sjukhusvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård måste fler 
samordnade individuella planer (SIP) upprättas. Det skapar en ökad tydlighet rörande 
ansvarsfördelningen för alla inblandade parter och förhindrar att enskilda patienter 
ramlar mellan stolarna. Inte minst är det ett viktigt verktyg när patienter som anses 
medicinskt färdigbehandlade ska omhändertas av den kommunala hälso- och 
sjukvården.  
 
Det är viktigt att hälso- och sjukvården följer och planerar vården utifrån beslutet som 
togs under 2019 om att utreda möjligheterna att erbjuda en huvudansvarig barnmorska 
för gravida enligt modellen caseload midwifery. 
 
En förbättrad psykisk hälsa 
 
Västra Götalandsregionen ska säkerställa att personer med psykisk ohälsa, psykisk 
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska ha tillgång till en jämlik, 
kunskapsbaserad, säker vård och omsorg av god kvalitet. 
 
För att kunna erbjuda hjälp på ett bättre, snabbare och enklare sätt ska ungdomar och 
unga vuxna erbjudas en fast kontaktperson i ett tidigt skede i kontakten med 
psykiatrin. Tillgängligheten ska också förbättras genom att bland annat utveckla 
möjligheterna för internetbaserad KBT för både barn, ungdom och vuxna. 
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Övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin måste 
säkerställa att tidigare kunskaper och vårdinsatser inte går förlorade, så att en fortsatt 
god vårdkvalitet kan upprätthållas. 
 
Västra Götalandsregionen har tillsammans med kommuner och det civila samhället en roll i 
att se över hur vi kan vara en del i att minska den sociala ohälsan som genereras av ofrivillig 
ensamhet. 

 
Första linjens sjukvård och ökad tillgänglighet 

Arbetet med en tillgängligare vård för personer med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa ska 
fortsätta vara ett prioriterat område. För att öka tillgängligheten behöver arbetet med första 
linjens sjukvård för psykisk ohälsa fortsatt förstärkas. Genom att arbeta utifrån principen om 
vård på rätt vårdnivå avlastas den psykiska specialistvården för patienter i behov av 
specialistvård och samtidigt förbättras förutsättningarna för dem vars vårdbehov kan mötas 
inom primärvården. 
 
Det har varit särskilt angeläget med en sådan förstärkning för barn och unga där 
vårdens resurser idag inte klarar av att möta upp behovet. Det har också varit viktigt att 
säkerställa att primärvården ska kunna omhänderta patienter med lättare psykisk ohälsa 
på ett bättre sätt, och därmed minska trycket på barn- och ungdomspsykiatrin. Detta är 
bakgrunden till den pågående satsningen på 16 vårdcentraler runt om i regionen med ett 
förstärkt omhändertagande för unga patienter med psykisk ohälsa. Utvärderingen av 
satsningen visar på mycket goda resultat och ambitionen är att i någon form 
permanenta och utöka verksamheten. 
 
En psykiatrisk vård som bygger på kunskap 

Kraftfulla och långsiktiga satsningar ska göras på kompetensförsörjning av flera 
personalgrupper inom psykiatrin. Inom heldygnsvården ska evidens, kompetens, 
bemötande och vårdmiljö förbättras. Medarbetare ska ha de bästa förutsättningarna för 
att alltid kunna arbeta utifrån den mest aktuella kunskapen och tillämpa de lämpligaste 
behandlingsmetoderna. 
Samverkan mellan patienter, närstående och vårdinstansen behöver utvecklas för att 
möjliggöra att patientens inflytande över sin egen vård stärks. Den kroppsliga hälsan 
hos patienter inom specialistpsykiatrin ska fortsatt främjas. 
 
Digitalisering 
 
På väg mot framtidens vårdinformationsmiljö 
En av de viktigaste utmaningarna inom sjukvården är att skapa en väl fungerande och 
integrerad informationsmiljö. Digitaliseringen berör hela hälso- och sjukvården och 
omställningen förutsätter nya arbetssätt vilket i sin tur kräver tydliga mål i 
förändringsarbetet och ekonomisk uthållighet. En moderniserad informationsmiljö utgör 
en viktig faktor för att åstadkomma en personcentrerad vård, hälsoförbättringar och 
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ökad effektivitet genom bättre beslutsstöd för medarbetare såväl som förutsättningar för 
kommunikation mellan vården och patienten. Västra Götalandsregionen behöver 
samordna arbetet och öka takten i digitaliseringsarbetet. Både styrmodell, resurser och 
effekthemtagning när digitala arbetssätt införs behöver ses över. 

Arbetet mot framtidens vårdinformationsmiljö syftar till att åstadkomma en 
vårdinformationsmiljö som stödjer en jämlik och kunskapsbaserad vård, 
personcentrerad vård och effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. Målet är att 
skapa en framtida informationsmiljö uppbyggd kring ett enklare och säkrare 
informationsutbyte mellan vården och invånaren samt inom vården. Till exempel leder 
en mer utbyggd och digitaliserad primärvård till ökad kontinuitet, tillgänglighet, 
trygghet och samordning för patienter och närstående och möjliggör samtidigt en 
ökning av de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna. Alla vårdcentraler 
i regionen ska därför kunna erbjuda sina listade patienter en digital mottagning. 

 

Som en följd av pandemin har flera verksamheter inom regionens hälso- och sjukvård 
introducerat digitala vårdformer och möjliggjort för digitala patientbesök. 
Erfarenheterna har överlag varit positiva och visat vilka möjligheter digitaliseringen 
kan innebära, bland annat i form av stärkt tillgänglighet och mer effektiva arbetssätt. 

 

Framtidens Vårdinformationsmiljö, det nya kärnsystemet Millenium, kommer att bli 
basen i den moderna informationsmiljön och kommer att ersätta stora delar av dagens 
föråldrade IT-stöd i Västra Götalandsregionen.  
 
Skapandet av en modern distansrådgivningsfunktion syftar till att vara såväl första 
linjens sjukvård som att vara ett stöd i samordningen av vårdens olika insatser. Syftet är 
att ge invånarna förutsättningar att med hög tillgänglighet kommunicera med vården för 
bedömning av vårdbehov, rådgivning och vägledning till rätt vårdinstans när så behövs. 
I takt med att möjligheterna att utnyttja digitaliseringen för provtagning och 
monitorering av sin egen hälsa ökar ska patienter erbjudas att göra detta i sin hemmiljö 
och i sitt dagliga liv. 
 
För att möjliggöra en fortsatt digital utveckling i framkant ska Västra 
Götalandsregionen ta fram en plan av modellen ordnat införande för utveckling och 
implementering av digitala lösningar och artificiell intelligens (AI). Redan idag finns 
sådana lösningar som effektivt kan hitta tecken på trolig sjukdom och diagnostisera. 
 
Jämlik hälso- och sjukvård 

 
Oavsett var i Västra Götaland du bor, hur gammal du är, vem du är kär i eller hur du 
identifierar dig har du rätt till en god vård och ett bra bemötande. Den vård som 
bedrivs i Västra Götalandsregionen ska vara jämlik för alla invånare och ta hänsyn till 
samtliga diskrimineringsgrunder. Vården ska vara likvärdig och patientanpassad så att 
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diagnostisering och behandlingar utförs på jämlika och jämställda villkor. De regionala 
programområdena ska som en del i sitt uppdrag aktivt arbeta för att skapa 
förutsättningar för en mer jämlik hälso- och sjukvård med särskilt fokus på de mest 
utsatta grupperna. Medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan olika individer 
eller grupper ska inte förekomma. 
 
För att säkerställa en vård som är jämlik behöver informationen förbättras. En del i 
detta arbete är att tydliggöra vårdens åtagande gentemot patienten i samband med en 
beslutad behandling genom utvecklade vårdgarantier. Öppet redovisade 
regiongemensamma prioriteringar ska säkerställa att vården ges efter behov. 
Tandvården ska ha fortsatt fokus på de grupper som inte fullt ut fått ta del av en 
generell utveckling mot en bättre tandhälsa samt ökat fokus på barn och ungas 
tandhälsa 
 
Mångfald som skapar valfrihet 

I Västra Götalandsregionen finns en mångfald av vårdgivare inom ramen för den 
offentligt finansierade vården. Detta bidrar till en stimulans av utvecklingen, ökad 
valfrihet och större patientinflytande. Det gör också att det finns flera arbetsgivare att 
välja mellan för vårdens medarbetare. 
Införandet av Vårdval vårdcentral har varit framgångsrikt och antalet vårdcentraler har 
ökat, liksom tillgängligheten. Detsamma gäller inom Vårdval rehab som infördes 2014. 
Framgången för Vårdval vårdcentral ligger i en långsiktig kombination av den fria 
etableringsrätten och ett genomtänkt ersättningssystem som gynnar enheterna att 
prioritera vårdtunga grupper och områden med utsatt socioekonomi. Närhälsan ska vara 
den ledande vårdgivaren inom primärvården, inom såväl kvalitet, tillgänglighet som 
patientnöjdhet. Ägardirektivet för Närhälsan ska därför utvecklas med större fokus på 
kvalitet än kvantitet. 
 

Välutformade vårdval ökar den personliga valfriheten och ger en större mångfald 
bland vårdgivare, vilket i grunden är bra för såväl vårdens medarbetare som för den 
enskilde patienten. Arbetet med att stärka patienternas valfrihet ska fortsätta under 
planperioden, till exempel genom framtagande av en modell för att finna 
vårdområden som på ett objektivt sätt kan bedömas vara lämpliga för vårdval. 

 

Stärkt arbete med patientsäkerhet  

Patientsäkerhet och kvalitet ska vara centralt i hälso- och sjukvårdens 
ledningssystem. Alla delar av verksamheten måste arbeta systematiskt och långsiktigt 
med mål, åtgärder och uppföljning. Arbetet ska präglas av ett förebyggande synsätt, 
faktabaserade beslut och samverkan. Varje skada orsakad av och inom sjukvården 
ska rapporteras och följas upp för att få ett lärande kring hur vårdskador uppstår och 
hur de kan undvikas. Sjukvården ska präglas av en säkerhetskultur där fel i 
handhavande förebyggs och förhindras. För att förebygga överkonsumtion och 
minska riskerna för läkemedelskomplikationer ska kontinuerliga 
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läkemedelsgenomgångar ske för alla äldre. Äldre i eget boende ska erbjudas samma 
service. 

 
Det är fortsatt viktigt att arbeta för att minska felaktig läkemedelsanvändning inom såväl 
primärvården som sjukhusvården. Särskilda insatser ska riktas till personer som har flera olika 
läkemedel. Läkemedelsdokumentation ska följa patienten genom vården. 

 
Västra Götalandsregionen ska vara drivande i att, tillsammans med högskolor och 
industri, sätta ljuset på forskning och utveckling kring säkerhetsfrågor i sjukvården. 
Västsverige har historiskt en stark position inom säkerhetsarbete. Det ska sjukvården i 
högre utsträckning dra nytta av. 
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Regiongemensamma verksamheter  

Västra Götalandsregionen har goda möjligheter att skapa en kostnadseffektiv service för att 
hela sjukvårdskedjan ska kunna fungera på ett bra sätt. Servicenämndens intäkter kommer 
främst från kunder inom regionen som använder sig av de tjänster som Regionservice 
tillhandahåller. Genom serviceöverenskommelser och fastställda prislistor erbjuds service till 
sjukhus och övriga utförare. Regionservice har genom effektiviseringar de senaste åren 
lyckats hålla oförändrade priser till kunderna och har även gjort återbetalningar av överskott 
från verksamheten.  

Genom en effektiv serviceverksamhet kan resurser frigöras till vården, samtidigt som 
kvaliteten ska vara högsta möjliga. Genom dialog med kunder, lyhördhet, kontinuerligt 
förbättrings- och uppföljningsarbete skapas förutsättningar för Regionservice att leverera de 
tjänster och produkter som efterfrågas av kunder och patienter.  

I Regionservice uppdrag ingår att avlasta vården. Tillsammans med sjukhusen kan detta 
uppfyllas genom att utveckla den vårdnära servicen så att sjukvårdens resurser i högre grad 
kan användas till vårdproduktion. Sjukvårdens kompetens ska används på rätt sätt och det 
behöver renodlas vilka arbetsuppgifter som sjuksköterskor, undersköterskor och annan 
vårdpersonal utför samt vilka uppgifter som servicepersonal utför. Arbetet med 
uppgiftsväxling och riktlinjerna för arbetsfördelning mellan vårdpersonal och servicepersonal 
behöver därför utvecklas.  

En viktig del i servicearbetet är en tillförlitlig logistik- och försörjningsstrategi. Inte minst har 
Coronapandemin visat på betydelsen av en trygg materialförsörjning till sjukvården. Ett 
arbete med att breddinföra konceptet ”material i vården (MiV)” behöver starta under 2021. 

Sjukskrivningstalen är generellt höga inom serviceverksamheterna och ligger fortfarande på 
en för hög nivå, även om det under senaste åren varit en tydlig trend nedåt. Ett intensivt arbete 
sker inom Regionservice för att få ner sjukskrivningstalen och det är av yttersta vikt att detta 
arbete fortsätter och följs upp.  

Regionservice måste hålla tydligt fokus, strategiskt viktiga frågor ska utföras i egen regi men 
tjänster som bedöms kunna utföras av annan ska upphandlas. God kvalitet och 
kostnadseffektivitet och ska alltid prioriteras. 

Det interna miljöarbetet är angeläget för att ta tillvara medvetenhet och engagemang bland de 
anställda. Miljösamordnare ute i verksamheten behöver stöd för att fullfölja intentionerna i 
miljöplanen. Arbetet ska fortsätta med att förverkliga ambitionshöjningen i fråga om fler 
produktområden i miljöplanen. Utöver högt ställda kvalitetskrav i fråga om funktion ska miljö 
och social hållbarhet väga tungt vid upphandling. 

Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största inköpare, vilket skapar möjligheter att 
koncentrera sig på kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektivitet. Ansvaret för inköp ligger på 
koncernkontoret för att skapa ett starkare och mer strategiskt fokus på inköpsfrågor. Det är 
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viktigt att det finns en servicenivå, ett kvalitetsmedvetande och ett miljöansvar inom inköp 
som motsvarar högt ställda ambitioner i inköpsplanen, vilket också förutsätter ett 
användarvänligt inköpssystem och en förbättrad avtalstrohet. 

Den idéburna sektorn är liten men viktig för dem som står långt från den ordinarie 
arbetsmarknaden. Vid vissa upphandlingar kan reserverade kontrakt/upphandlingar prövas för 
att ge fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det finns stöd för detta i den nya 
upphandlingslagstiftningen. 
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Fastighetsverksamhet 
 
Fastighetsinvesteringar 
Västra Götalandsregionens lokaler ska vara ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. 
Det är viktigt att investeringar vid de enskilda sjukhusen ligger i linje med omställningen i 
vården och det samlade behovet i ett helhetsperspektiv av sjukvård i Västra Götaland. Planer 
kring sjukvårdens omställning måste gå hand i hand med planeringen av nya vårdbyggnader 
och återinvesteringar i nuvarande sjukhus. 
  
Framtidens sjukvård behöver lokaler som klarar av att stödja vårdens omställning, är 
långsiktigt hållbara och är tillräckligt flexibla för att möta kraven från framtidens sjukvård.  
 
Investeringsberedningen måste utgå ifrån regiongemensamma behov. 
Lokalförsörjningsplaner med tillhörande investeringsbehov ska varje år fastställas i 
utförarstyrelser i samråd med beställarna och på så sätt ingå som en förutsättning i det 
årshjul som gäller för investeringsberedningen. Vid renovering och nybyggnation uppstår 
evakueringsbehov som i större utsträckning ska lösas genom att ta befintliga resurser i 
anspråk. 
 
Moderna och energieffektiva lokaler 
Västra Götalandsregionen arbetar i dag med att minska sin energiförbrukning och arbetet 
med energieffektivisering och energiomställning behöver utvecklas ytterligare. Berörda 
verksamheter ska involveras vid ny- och ombyggnationer. 
 
Regionfullmäktige ger i de ekonomiska ramarna uttryck för en ambitiös investeringsplan för 
sjukhusen och det finns även inom vissa fastigheter ett stort underhållsbehov. Det är en 
utmaning att få en investeringsvolym i paritet med budgetens ramar. På Västra 
Götalandsregionens skolor föreligger ett generellt behov av underhåll. Det behövs dessutom 
en fortsatt upprustning och underhåll av naturbruksskolornas anläggningar och inom 
Göteborgs botaniska trädgård ska nytt besökscentrum och växthus byggas, för att kunna 
presentera och ta omhand de unika växtsamlingarna. 
 
Laddinfrastruktur för elbussar 
Behovet av laddstationer ökar i takt med ökande antal laddningsbara fordon. Inom 
kollektivtrafiken kommer antalet eldrivna fordon att öka. Det innebär att en 
laddningsinfrastruktur behöver byggas upp vid Västra Götalandsregionens anläggningar, 
såväl för egna fordon som allmänt tillgängliga laddningsplatser. Detta kräver ett samarbete 
med andra aktörer, såväl kommuner som privata samt med elleverantörer.  
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En tryggad kompetensförsörjning  

Kompetens- och personalförsörjningen är en högt prioriterad strategisk fråga för Västra 
Götalandsregionen och det arbete som bedrivs och som visat sig ge goda resultat, inte minst 
det långsiktiga arbetsmiljöarbetet genom arbetsmiljödelegationen, ska fortsätta. 
Sjukskrivningstalen sjunker, beroendet av inhyrd personal minskar och resultatet i den senaste 
medarbetarenkäten pekar på att insatserna gör nytta. Det finns en utmaning i att kunna locka 
och behålla medarbetare med rätt kompetens, framför allt inom sjukvården och inom de 
verksamheter som måste fungera 24 timmar om dygnet.  

En växande befolkning, stora pensionsavgångar och omställningen inom sjukvården, kommer 
innebära större och delvis förändrade kompetens- och rekryteringsbehov. För att klara 
utmaningarna krävs att Västra Götalandsregionen skapar och erbjuder attraktiva arbetsplatser 
med konkurrenskraftiga villkor och förbättrade möjligheter till karriär- och 
kompetensutveckling.  

Den pandemi som nu råder, innebär stora utmaningar för bemanningen i sjukvården nu, men 
återverkningarna kommer troligtvis att vara långvariga och få följdverkningar, inte minst 
under 2021. Till exempel måste de pucklar som uppstår med inställda operationer opereras 
bort. För att klara av ett hållbart arbetsliv också under en långvarigt hård arbetsbelastning ska 
möjligheten till återhämning, förebyggande och hälsofrämjande åtgärder prioriteras 
ytterligare. Under perioden fordras ett förstärkt arbete kring förändrade arbetssätt med ett 
tydligt fokus på bemanning- och kompetensplanering utifrån ett verksamhetsperspektiv.  Det 
handlar bland annat om en ökad systemförståelse, att se över vilka yrkeskategorier som 
behövs liksom eventuella behov av nya, förändrade eller färre subspecialiseringar, ökad 
samverkan mellan befintliga och nya yrkeskategorier, uppgiftsväxling samt matchning både 
på verksamhets- och individnivå. Ett förstärkt fokus på att kompetensplanera teamet, kan 
bidra till ökad kontinuitet och trygghet, vilket kan inverka positivt på den upplevda 
arbetsmiljön.  

Attraktiva villkor och ersättningar för ökad kontinuitet 

Ett kraftfullt arbete har inletts, och ska fortsatt vara i fokus, för att göra Västra 
Götalandsregionen till en mer attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan behålla, 
rekrytera och utveckla medarbetare. Västra Götalandsregionen har fördubblat ob-natt och höjt 
ob-helg (exklusive storhelg) med 50 procent, inom vårdnära yrken. Satsningarna på höjt ob-
tillägg har haft goda effekter på bemanningen och ligger kvar. Under perioden kan en 
eventuell justering av personalkategorierna komma att ske bland annat utifrån förändrade 
arbetssätt, kombinationstjänster och rapporten ”Återrapportering av kostnadsberäkning för 
höjd ob ersättning per vårdnära yrkesgrupp”. 

Duktiga medarbetare och chefer, erfarenhet och kontinuitet i arbetsgruppen, ska premieras. 
Systematiken och systemförståelsen i arbetet med lönestruktur, en förbättrad lönespridning 
och löneutveckling under arbetslivet samt jämställda löner ska intensifieras och tydliggöras. 
Lönesättningen ska präglas av större flexibilitet. I den lokala lönesättningen ska hänsyn tas till 
marknadssituation, kompetensbehov inte minst utifrån ett verksamhets- och teamperspektiv, 
samt rådande lönestruktur. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens 
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effektivitet, produktivitet och kvalitet samt bidra till att arbetsgivaren når målen för 
verksamheten, samtidigt som lönesättningen måste hållas inom tilldelad budgetram. 

Äldre, seniora medarbetare bär på mycket kunskap samt fungerar ofta som garant för 
kontinuitet och trygghet på arbetsplatsen, inte minst i introduktionen av nya och oerfarna 
kollegor. Det arbetet som påbörjats med insatser som att implementera åldersmedveten 
styrning och ledarskap samt konkret stöd i form av en senior verktygslåda till chefer och HR 
ska fortsätta. 

Arbetet med att utveckla och tydliggöra de förmåner som Västra Götalandsregionen erbjuder 
medarbetare ska fortsätta och under planperioden ska ett samordnat införande av 
förmånscykel utredas. 

Attraktiva arbetsplatser med förbättrade möjligheter till karriär- och 

kompetensutveckling samt ett stärkt handledarskap 

Västra Götalandsregionen ska utveckla och erbjuda moderna anställningar som fungerar och 
uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser av livet. Verksamheterna ska ha friheten 
att på olika sätt till exempel uppmuntra seniora medarbetare att arbeta kvar eller göra 
tillfälliga insatser för att råda bot på bristkompetenser.  

Arbetet med att minska arbetsbelastningen för sjukvårdens personal genom uppgiftsväxling, 
förenklad administration och ett förbättrat IT-stöd med syfte att frigöra mer patienttid ska 
fortsätta. Medarbetarpooler, som erbjuder fasta anställningar, fungerar som alternativ till 
inhyrd personal och som en intern lösning för att hantera variationer i behovet av 
medarbetare. Det kan avlasta medarbetare vid arbetstoppar eller sjukdom, och samtidigt vara 
en flexibel anställningsform för kunniga medarbetare som vill ha omväxling och utmaningar.  

Det ska vara möjligt för medarbetare att rotera och byta mellan olika arbetsplatser internt men 
också externt till exempel genom samarbete med kommunernas verksamheter. Detta som ett 
sätt att söka minska den externa personalomsättningen till förmån för den interna. Att 
möjliggöra och arbeta fram modeller för kombinationstjänster där medarbetaren kan arbeta 
inom öppen- och slutenvård kan ge goda synergier.  En viktig förutsättning för att stärka en 
god kvalitet i enlighet med omställningen av sjukvården är att intensifiera arbetet med att 
sprida goda exempel på arbetstidsmodeller och schemaläggning som stödjer kontinuiteten i 
teamet. Det är nödvändigt med ett strategiskt arbete med utbildning och kompetensutveckling 
utifrån nuvarande och framtida kompetensbehov, inte minst med de nya behov som kommer 
av förändrade arbetssätt såsom uppgiftsväxling och omställningen.  

Det ska finnas tydliga strukturer för karriär- och utvecklingsmöjligheter för samtliga 
professioner och individuella utvecklingsplaner som årligen revideras. Arbetet med modeller 
för lönekarriär ska fortsätta och omfatta fler yrkesgrupper. Satsningarna på undersköterskors 
kompetensutveckling ska fortsätta liksom på introduktionsutbildningarna för nyutbildade 
undersköterskor, skötare, barnsköterskor och sjuksköterskor och på betald vidareutbildning 
till specialistsjuksköterska. Antalet AT-block har ökat de senaste åren men en fortsatt ökning 
är nödvändig. För att klara kompetensförsörjningen av specialistläkare inom identifierade 
bristspecialiteter utifrån kompetensförsörjningsplanen, krävs ett förstärkt arbete kring ST-
blocken. Västra Götalandsregionens kapacitet att ta emot studerande för utbildning, praktik 
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eller motsvarande, måste vara tillfyllest, nyttjas optimalt och av hög kvalitet. Det kräver att 
det finns tillräckligt med handledare i verksamheterna. Under 2021 ska en utredning 
genomföras med förslag på hur handledarskapet kan säkras avseende såväl kvalitet och 
kvantitet. En dialog med såväl primärvården som kommunerna ska initieras för att finna 
möjliga samverkansmöjligheter gällande utbildning och auskultation.  

Ett stärkt och närvarande ledarskap 

Förbättrings- och utvecklingsarbetet är en ständigt pågående process i nära samverkan mellan 
chefer och medarbetare som utgår från verksamhetens behov. För att möjliggöra lokalt 
förbättringsarbete på varje enskild arbetsplats ska varje arbetsplats ges tillräckliga resurser för 
utvecklingsarbete och att alla chefer ges utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. 
Västra Götalandsregionen ska arbeta systematiskt med chefsförsörjning, sträva efter att hitta 
bra chefer bland medarbetarna och tillse att chefer erbjuds kontinuerlig ledarskapsutveckling. 
Särskilt fokus bör ligga på förutsättningarna för första linjens chefer och stöd i lönesättningen.  

Västra Götalandsregionen har ett ansvar och stor möjlighet att vara en föregångare i 
miljöarbetet och bidra till en hållbar utveckling. Det är viktigt att arbeta för att förebygga 
sjukdom och främja en god hälsa bland medarbetarna genom kunskap och medvetenhet om 
hur arbetsmiljön påverkar medarbetarnas hälsa samt om hälsofrämjande insatser som till 
exempel friskvårdsbidrag. Men det är minst lika viktigt att sjukskrivna medarbetare tidigt får 
stöd och rehabilitering. Vi vill stimulera medarbetarna till idéer och initiativ som kan bidra till 
förbättrad arbetsmiljö, minskad administration och högre produktivitet. Den årliga 
medarbetarenkäten ska användas för att identifiera förbättringsområden och ligga till grund 
för ett aktivt förbättringsarbete. 
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Finansiella mål 

De finansiella målen bygger på att Västra Götalandsregionen ska ha en god resultatutveckling 
och finansiell kapacitet samt präglas av god ekonomisk riskhantering och kontroll. 

• Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent. 
• Förvaltat pensionskapital ska på sikt täcka det totala pensionsåtagandet. 
• Avskrivningskostnaderna som årlig andel av intäkter från skatt och generella 

statsbidrag ska inte överstiga 6 procent under en rullande tioårsperiod. 
• Budgetavvikelsen ska understiga 1 procent. 

 

Likviditeten är fortsatt hög i Västra Götalandsregionen och låg i slutet av december 2019 på 
12 154 mnkr. Likviditeten består av Västra Götalandsregionens placeringar i finansiella 
tillgångar bokförda till marknadsvärde samt likvida medel på bankkonton. Alla finansiella 
tillgångar måste från och med 2019 marknadsvärderas, till skillnad mot tidigare då de 
värderas till anskaffningsvärde. Därför måste det belopp som utgör värderingsökningen 
exkluderas, eftersom värderingen inte innebär en likviditetspåverkan i praktiken. Övervärdet 
för 2019 är 878 mnkr och det innebär att likviditeten exklusive värdeökningen är 11 276 
mnkr. 

 

Ekonomiska förutsättningar 

Västra Götalandsregionen har en i grunden stark och stabil ekonomi och har under den 
senaste femårsperioden haft positiva resultat exklusive jämförelsestörande poster.  

Västra Götalandsregionen har ett eget kapital som uppgår till 8 904 mnkr i bokslutet för 2019. 
Detta är en trygghet inför framtiden. Tidigare har regionfullmäktige gjort avsättningar för 
kommande pensionskostnader och för framtidens vårdinformationsmiljö. 

Utmaningar 

De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra vilket 
innebär stora utmaningar för regionens verksamheter de kommande åren. 

De ekonomiska ramarna har under de senaste åren ökat påtagligt till både hälso- och 
sjukvården och till kollektivtrafiken. Den årliga procentuella förändringen till hälso- och 
sjukvården har mellan 2015 till 2020 varit en årlig genomsnittlig förändring med 4,1 procent. 

Västra Götalandsregionen har sänkt sin nettokostnadsökning som i december 2019 uppgick 
till 3,1 procent och ligger därmed i linje med de prognostiserade intäkterna från skatt, 
kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag. 

Denna utveckling ligger därmed betydligt närmare en ekonomi i balans jämfört med 
föregående års högre nettokostnadsutveckling och den höga kostnadsutvecklingstakten som 
präglat Västra Götalandsregionen de senaste åren ser därmed ut att ha brutits. För att ha en 
ekonomi i balans måste denna nivå hållas eftersom nettokostnaderna inte kan öka mer än 
finansieringen via skatteintäkter och generella statsbidrag. 
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Det är avgörande för Västra Götalandsregionens ekonomi att kostnadsutvecklingen anpassas 
till intäkterna. Västra Götalandsregionens verksamheter måste fortsätta arbetet med 
effektivisering av kostnader, omställning av sjukvården och ständiga verksamhetsförbättringar 
för att dämpa och komma till rätta med nettokostnadsutvecklingen. 

Särskilt fokus kommer även fortsättningsvis i uppföljningsarbetet riktas på kostnadskontroll 
och produktion. Utöver kontinuerlig rapportering i ägarutskott och regionstyrelse och 
delårsbokslut i regionfullmäktige kan om behov uppstår särskilt initiativ tas för ytterligare 
information och eventuella beslut i regionfullmäktige. 

Västra Götalandsregionen står inför stora investeringar de kommande åren. I dag finns det 
vanligtvis ingen plan hos verksamheten för att klara de ökade driftskostnaderna som de ökade 
investeringarna innebär. För att säkerställa att större investeringar i fastigheter inte urholkar 
ekonomin måste både förvaltningar och koncernen ha en god ekonomi. Enligt gällande 
investeringsmodell är det regionstyrelsen som fastställer detaljerad investeringsplan och sedan 
beslutar om att godkänna genomförande. Det är därför viktigt att planerade investeringar i ett 
tidigt skede planeras så att de kan inrymmas i verksamheternas ekonomiska utrymme.  

Prognoser för 2021 och framåt 

Detta budgetförslag är baserat på Sveriges kommuner och Regioners rapport om 
planeringsförutsättningar 2020–2023 som publicerades den 29 april. Coronapandemin medför 
en djup svensk lågkonjunktur och betydande ovisshet råder om framtiden. Det råder därför en 
stor osäkerhet i att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Därför är beräkningen som ligger till 
grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 ett scenario. 
 
Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisperioder och konjunkturförlopp och analysen 
beskriver en tänkbar utveckling, men är inte en prognos i vanlig bemärkelse. 
 
Vi ser behov av en kompletteringsbudget och därför kommer det att planeras för att en sådan 
kan beslutas om vid regionfullmäktiges sammanträde i november. 
 
Skattesats 11:48 

Inför 2015 justerades skattesatsen för Västra Götalandsregionen till 11,48 per skattekrona. 
Denna budget bygger på att skattesatsen ska vara oförändrad för 2021 och gälla även 
kommande år.  
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Statsbidrag 

Generella och riktade statsbidrag ger, förutom regionskatten, intäkter till Västra 
Götalandsregionen. Statsbidrag för läkemedel är en stor post som beräknas ge 5 218 mnkr för 
2021.  

I 2020 års vårändringsbudget föreslog regeringen att ytterligare 15 miljarder kronor tillförs 
kommunsektorn i generella statsbidrag 2020. Från och med 2021 är ökningen 12,5 miljarder 
kronor i form av permanent tillskott till kommunsektorn. VGR:s andel, cirka 627 mnkr, ingår 
i skatteunderlagsprognosen. 

Det råder fortsatt stor osäkerhet om storleken på de riktade statsbidragen inför kommande 
budgetår. De riktade statsbidragen är inte inlagda i budgetförslaget utan kommer att fördelas 
av regionstyrelsen i juni när mer information finns från regeringen. Prognosen är att de uppgår 
till 2 781 mnkr vilket är en minskning med cirka 200 mnkr jämfört med budget 2020. 

Löne- och prisförändringar  
Sveriges Kommuner och Regioner beräknar i aprilrapporten ökningen av LPIK för 2021 
(prisindex med kvalitetsjusterade löner) inklusive läkemedel till 1,9%. 

Denna budget ger kompensation för kostnadsökningar med mera med 2,0 procent vilket 
motsvarar 1 121 mnkr.  

Effektiviseringskrav  

Ett ständigt effektiviseringsarbete är nödvändigt. Effektivare arbete skapar utrymme för att 
möta ökade behov. Bättre IT-lösningar och bättre upphandling av varor och tjänster kommer 
exempelvis verksamheterna till del medan stora kostnader belastar den regiongemensamma 
budgeten. Något generellt effektiviseringskrav finns däremot inte inlagt i denna budget. 
Utförarstyrelserna bör däremot löpande arbeta för att förbättra produktiviteten och ställa 
konkreta produktivitetskrav på verksamheterna. 

Resultat 

Budgeten visar ett minusresultat på 600 mnkr för 2021. 

I normalfallet ska intäkterna överstiga kostnaderna. Enligt kommunallagen kan dock undantag 
från detta göras om det finns ”synnerliga skäl”. Rådande omständigheter med en pandemi kan 
definieras som ”synnerliga skäl”.  För att presentera en budget i balans så måste stora 
indragningar göras i regionens verksamheter. Det skulle innebära sämre service och vård för 
regionens invånare. 

Inför planerad kompletterande budget i november får det göras en ny analys av de 
ekonomiska förutsättningarna under budgetförslagets planperiod. 

Detta budgetförslag är baserat på Sveriges kommuner och Regioners rapport om 
planeringsförutsättningar 2020–2023 som publicerades den 29 april. Coronapandemin medför 
en djup svensk lågkonjunktur och betydande ovisshet råder om framtiden. Det råder därför en 
stor osäkerhet i att göra sedvanliga konjunkturprognoser. Därför är beräkningen som ligger till 
grund för skatteunderlaget åren 2020–2023 ett scenario.  
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Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisperioder och konjunkturförlopp och analysen 
beskriver en tänkbar utveckling, men är inte en prognos i vanlig bemärkelse. 

Västra Götalandsregionen har enligt bokslut 2019 en resultatutjämningsreserv på 165 mnkr. 

Regionfullmäktige har reserverat 1 400 mnkr i det egna kapitalet för de särskilda kostnader 
som uppstår i samband med genomförandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. 
Regionfullmäktige gjorde år 2005 en avsättning för kommande pensionsåtagande med 480 
mnkr. I samband med årsredovisningen för 2017 beslutade regionfullmäktige att återställa det 
negativa resultatet genom att ianspråkta 279 mnkr av de riktade medlen för 
pensionskostnader.  
För framtida behov kvarstår därmed 201 mnkr från 2005 års avsättning. 

Moderförvaltningen 

Till regionstyrelsens ansvarsområde hör även moderförvaltningen och koncernbanken. 
Regionstyrelsen äger därför rätt att disponera de medel som ligger inom moderförvaltningen 
och koncernbanken. 

Inom moderförvaltningen hanteras statsbidrag och skatteintäkter.  
Även Västra Götalandsregionens pensionsutbetalningar går via moderförvaltningen. Dessa 
ökar betydligt under kommande år. 

Investeringar 

Flera stora investeringar planeras framöver. Summan för investeringar fastställs för 2021 till 6 
300 mnkr och för 2022 och 2023 till 6 100 mnkr. 

Budgetförslaget innebär betydligt lägre investeringsnivåer jämfört med de anmälda 
behoven vilket innebär prioriteringar, det är av största vikt att dessa prioriteringar 
sker på ett ordnat och transparent sätt. Allt för stora investeringsvolymer innebär 
betydande ansträngningar på både likviditet och framtida driftbudgetar. För att 
säkerställa att större investeringar inte urholkar ekonomin måste både koncernen och 
den enskilda förvaltningen ha en god ekonomi. Mot bakgrund av sjukhusens 
ekonomiska situation måste driftkonsekvenserna beaktas innan beslut om 
investeringar fattas.  

Investeringsramar mnkr  

 

 

  

2021 2022 2023 

6 300 6 100 6 100 
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Likviditet och lånebehov 

Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap. Enligt årsredovisningen uppgår 
likviditeten per den 31 december 2019 till 12 154 mnkr.  

Västra Götalandsregionen har rating AAA från Standard & Poor´s vilket ger goda 
förutsättningar för bra lånevillkor. Regionfullmäktige har fastställt tydliga regler kring Västra 
Götalandsregionens finanspolicy och upptagande av lån.  

Under hösten 2019 beslutade regionfullmäktige (§ 168) att Västra Götalandsregionen ska ha 
en låneram om 12 miljarder kronor och att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra 
upplåning. Detta innebär att den totala utestående låneskulden för regionen kan uppgå till 12 
miljarder kronor. 

Enligt finanspolicyn har Västra Götalandsregionen ett ansvar att verka för god etik. Västra 
Götalandsregionen ska inte direktinvestera i bolag som upprepat eller medvetet bryter mot 
något av dessa kriterier. Investeringar ska inte heller göras i länder som är föremål för, av 
Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU. Västra Götalandsregionen ska i största 
möjliga utsträckning undvika att investera i företag vars huvudverksamhet, mer än 50 procent 
av omsättning, är utvinning och försäljning av fossila bränslen liksom företag vars 
huvudverksamhet består av tjänster till sådana bolag. 
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Kommentarer till regionbidragen 
 

Regionbidrag 

Nämnder- och styrelsers regionbidrag för 2021 och planåren 2022–2023 räknas generellt upp 
med uppräkningsfaktorn 2% per år för perioden. Det innebär en uppräkning med totalt 1 121 
mnkr för 2021. Utöver detta redovisas nedan riktade ramförändringar och sedan tidigare 
väsentliga inlagda ramhöjningar för berörda nämnder och styrelser.  

Regionfullmäktige 

Regionfullmäktiges regionbidrag för 2021 är 90,6 mnkr. Den minskning på 3,0 mnkr som 
genomfördes i 2020 års ram på grund av utökning under 2019 för utbildningsinsatser kvarstår. 

Regionstyrelsen  

Ramen till framtidens vårdinformationsmiljö minskas med 60 mnkr för 2021 men ökas med 
110 mnkr 2022. Detta med anledning av att införandet av framtidens vårdinformationsmiljö 
skjutits fram ett år.  

Personalutskottet 

Västra Götalandsregionen har fördubblat ob-natt och höjt ob-helg (exklusive storhelg) med 50 
procent, inom vårdnära yrken. Den ramhöjning för satsningarna på höjt ob-tillägg som tillförts 
personalutskottet kvarstår. 

För finansiering av de centralt finansierade ST-tjänsterna tillförs personalutskottet 32,4 mnkr 
2021. Finansieringen sker genom att motsvarande summa minskas från hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. 

Revisorskollegiet 

Regionfullmäktiges presidium bereder revisionens regionbidrag. Förslaget är 25,8 mnkr för 
2021. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämndens regionbidrag ökas med 71,9 mnkr. Det innebär att regionbidraget för 
2020 kommer att uppgå till 305,6 mnkr efter effektiviseringskrav på 20 mnkr. 

Miljönämnd 

I planen för 2021 ökades ramen till miljönämnden med 20 mnkr för ökade kostnader på grund 
av ett nytt växthus i Göteborgs botaniska trädgård. På grund av en förskjutning av projektet 
minskas regionbidraget för 2021 med 10 mnkr. 

Kollektivtrafiknämnden 

Regionbidraget för 2021 ligger i linje med koncernkontorets bedömning, det vill säga enligt 
den plan som gäller för perioden 2019–2021. Detta innebär utöver grunduppräkningen extra 
ramar som motsvarar 227 mnkr för 2021.  
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Regionbidraget för 2022 och 2023 är i enlighet med kollektivtrafiknämndens bedömning och 
Västtrafiks prognos för dessa år. Regionbidragen kommer att prövas vid kommande 
budgetförslag då ny prognos för kollektivtrafiken arbetas fram. 2021 är första året med det 
nya zonsystemet. Det finns stora osäkerheter kring intäktsutveckling och ändrade resemönster 
som gör att obeskattade reserver kan behövas tas i anspråk. 

Regionbidrag till kollektivtrafiknämnden mnkr 

2021 2021 2023 

5 464 5 700 5 955 

 

Regionutvecklingsnämnden 

GrönBlå Samverkan föreslår en teknisk justering i budget 2021 för folkhögskolor som innebär att det 
som idag är volymersättning till VGR-skolor och till RIO-skolor, huvudmannabidrag samt 
mobilitetsersättning, förs från kulturnämnden till regionutvecklingsnämnden. Den totala summan är 
124,4 mnkr inklusive uppräkning.  

 Regionutvecklingsnämnden tillförs 5 mnkr för ökning av huvudmannabidraget till VGR-skolorna för 
att täcka eftersatta behov samt för kvalitetsförstärkning och 10 mnkr för Kraftsamling fullföljda 
studier och kompetensomställning. 

Kulturnämnden 

GrönBlå Samverkan föreslår en teknisk justering i budget 2021 för folkhögskolor som innebär att det 
som idag är volymersättning till VGR-skolor och till RIO-skolor, huvudmannabidrag samt 
mobilitetsersättning förs från kulturnämnden till regionutvecklingsnämnden. Den totala summan är 
124,4 mnkr inklusive uppräkning. 

Kulturnämnden tillförs 5 mnkr för beställning av uppdrag till styrelsen för folkhögskolorna. 
Folkhögskolorna har en roll som kulturbärare och kulturinstitution samt att utbilda inom konstnärliga 
yrken. Därigenom har kulturnämnden en roll att beställa särskilda kulturuppdrag. Enligt reglementet är 
kulturnämnden beställare till styrelsen för folkhögskolorna. 

Kulturnämndens ram ökar med 11 mnkr att fördelas till GöteborgsOperan med 10 mnkr och till 
Göteborgs symfoniker med 1 mnkr. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

De ramhöjningar som 2015–2019 tillförts för psykiatri med 250 mnkr, ökad tillgänglighet 
med 140 mnkr, akut- och prehospital verksamhet med 200 mnkr och hälso- och sjukvårdens 
omställningsarbete med 550 mnkr kvarstår. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ram ökas med 90 mnkr för befolkningsförändringen i vårdval 
vårdcentral, med 37 mnkr för införande av avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper. Vidare 
ökas ramen med 40 mnkr för inrättande av självskadeenheten på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och med 20 mnkr för inrättad transportorganisation i 
neonatalverksamheten.  
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Staten finansierar genom det generella statsbidraget rehabkoordinatorer, som tidigare 
finansierats genom det riktade statsbidraget för sjuk-och rehabgaranti. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens ram ökas med 60 mnkr för finansiering av dessa tjänster. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen tillförs 150 mnkr för ökade kostnader för läkemedel. Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att fördela det ökade regionbidraget. 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna  
Hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag för 2021 och planåren 2022–2023 räknas 
generellt upp med uppräkningsfaktorn 2% per år för perioden, utifrån 2020 års regionbidrag, 
för samtliga nämnder. Således tillämpas inte förändringar i resursfördelningsmodellen för 
2021. 

Regionstyrelsen beslutade att i 2020 års budget fördela 100 mnkr av det höjda 
läkemedelsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnderna. Ökningen till nämnderna med 100 
mnkr tillförs även för 2021 och har fördelats och finns kvar under planperioden.  
 
En rad förändringar ska genomföras i vårdöverenskommelserna mellan hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och sjukhusen från och med 2020. Då beslut fattats om prolongering av 
2020 års vårdöverenskommelser till 2021 så prolongeras också nämndernas uppräkning med 
uppräkningsfaktorn utan andra justeringar utifrån resursfördelningsmodellen. De medel som 
planerades att växlas över från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna för att ingå i basbeställning ligger av samma skäl kvar på hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen också under 2021. 
 
Samtidigt görs bedömningen att resursfördelningsmodellen åter behöver en översyn 
tillsammans med sjukhusmatrisen för patientrörelser över nämndsgränserna för att också 
bättre kunna prediktera utvecklingen över en planperiod för att fungera med fleråriga 
vårdöverenskommelser. 
 
För centralt prioriterade ST-tjänster överförs 32,4 mnkr från hälso- och sjukvårdsnämnderna 
till personalutskottet. 
 
Servicenämnden 

Servicenämnden tillförs 10 mnkr för införande av konceptet ”Material i Vården” (MiV). 

Moderförvaltningen  
Regionbidraget till moderförvaltningen för 2021 är 2 338 mnkr. 
 
Folktandvården 

Avkastningskravet för 2021 fastställs till 25 mnkr som återförs till moderförvaltningen. 
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Närhälsan 

Avkastningskravet för 2021 fastställs till 25 mnkr som återförs till moderförvaltningen. 
 
Fastighetsnämnden 

På fastighetsnämnden finns ett effektiviseringskrav på 20 mnkr. 
 
Koncernbanken 

Intäkten till koncernbanken budgeteras till 450 mnkr. 

Koncernbankens årliga koncernbidrag till moderförvaltningen utgörs till en del av interna 
ränteintäkter på Västra Götalandsregionens investeringar. I och med att internräntan för 
fastighetsinvesteringar från och med 2021 kommer sänkas från 2,9 procent till 1,5 procent blir 
följden lägre ränteintäkter till koncernbanken. Koncernbankens årliga koncernbidrag till 
moderförvaltningen behöver justeras ned och därmed även de utfördelade regionbidragen. 
Justeringen av regionbidragen kommer att baseras på dagens interna hyreskostnader. 
Justeringen kommer att genomföras vid regionstyrelsens beslut i riktlinjerna för 
detaljbudgetarbetet. 
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Sammanställning av regionbidrag 

 

  Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 
  Regionbidrag Regionbidrag Regionbidrag 

Hälso- och sjukvård 44 254,056 45 139,137 46 041,920 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 11 731,484 11 966,113 12 205,436 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna 32 522,572 33 173,023 33 836,484 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 5 512,105 5 622,347 5 734,794 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 4 368,257 4 455,622 4 544,735 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 5 361,559 5 468,790 5 578,166 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 6 663,404 6 796,672 6 932,606 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 10 617,247 10 829,592 11 046,184 

Regionutveckling 7 679,755 7 989,251 8 290,036 
Regionutvecklingsnämnden 983,836 1 003,512 1 023,583 
Miljönämnden 115,434 147,742 150,697 
Kulturnämnden 1 115,718 1 138,032 1 160,793 
Kollektivtrafiknämnden 5 464,768 5 699,963 5 954,963 

Serviceverksamheter 362,029 469,713 463,577 
Fastighetsnämnden 305,612 412,167 404,881 
Servicenämnden 35,979 36,699 37,433 
Nämnd Hälsan & stressmedicin 20,438 20,846 21,263 

Regiongemensamt 5 336,064 5 538,503 5 758,747 
Regionfullmäktige 90,676 92,490 94,340 
Regionstyrelsen 3 270,095 3 445,496 3 514,406 

Regionstyrelsen 2 228,818 2 383,394 2 431,062 
Personalutskottet 1 041,277 1 062,102 1 083,344 

Revisorskollegiet 25,833 26,350 26,877 
Patientnämnderna 26,244 26,769 27,304 
Arkivnämnden 34,844 35,541 36,252 
Koncernbanken −450,000 −450,000 −450,000 
Moderförvaltningen 2 338,372 2 361,858 2 509,569 

        

Summa 57 631,905 59 136,604 60 554,280 
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Resultaträkning 

  

 
       
 Resultaträkning (mnkr) 2021 2022 2023  

 Verksamhetens intäkter 14 404 14 639 14 878  
 Verksamhetens kostnader, exkl av- och nedskrivningar -68 866 -70 485 -72 012  
 Avskrivningar och nedskrivningar -2 503 -2 554 -2 605  
 Verksamhetens nettokostnad -56 965 -58 400 -59 740  

 Skatteintäkter 46 207 47 873 49 671  
 Kommunalekonomisk utjämning inkl generella statsbidrag 10 824 11 012 11 066  
  varav generella statsbidrag 5 218 5 218 5 218  
 Finansiella intäkter 38 39 39  
 Finansiella kostnader -705 -775 -854  

 ÅRETS RESULTAT -601 -252 183  
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 Balansräkning 

 

  

      
 Balansräkning (mnkr) 2021 2022 2023  

 TILLGÅNGAR        

 Anläggningstillgångar        
 Immateriella anläggningstillgångar 201 181 171  
 Byggnader och Mark 25 857 27 583 29 245  
 Maskiner och inventarier 9 912 11 854 13 805  
 Finansiella anläggningstillgångar 685 685 685  
 Summa anläggningstillgångar 36 655 40 303 43 906  

 Bidrag till infrastruktur 353 353 308  

 Omsättningstillgångar        
 Förråd 319 319 319  
 Kortfristiga fordringar 4 392 4 270 4 177  
 Kortfristiga placeringar 8 250 8 300 8 250  
 Kassa och bank 500 500 500  
 Summa omsättningstillgångar 13 461 13 389 13 246  

 SUMMA TILLGÅNGAR 50 470 54 046 57 459  

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

 Eget kapital        
 Årets resultat -601 -252 183  
 Övrigt eget kapital 8 972 9 463 10 412  
  varav resultatutjämningsreserv 165 165 165  
 Summa eget kapital 8 371 9 211 10 595  

 Avsättningar        
 Avsättning pensioner 23 857 25 785 27 751  
 Övriga avsättningar 2 491 2 491 2 491  
 Summa avsättningar 26 348 28 276 30 242  

 Skulder        
 Långfristiga skulder 4 314 5 047 5 355  
 Kortfristiga skulder 11 437 11 512 11 268  
 Summa skulder 15 751 16 559 16 623  

 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 50 470 54 046 57 459  
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Förslag till beslut 

Regionfullmäktige föreslås besluta följande: 

1. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 
år 2021 i enlighet med föreliggande förslag till budget. 

2. Regionfullmäktige fastställer inriktningen för åren 2022 och 2023 som underlag för 
den långsiktiga planeringen av detaljbudgetar, vårdöverenskommelser mm.  

3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2021 till 11 kronor och 48 öre per 
skattekrona. 

4. Regionfullmäktige fastställer i budgeten angivna prioriterade mål, fokusområden med 
uppdrag samt finansiella mål.  

5. Regionstyrelsen får i uppdrag att pröva behovet av ett kompletterande budgetbeslut 
under hösten med anledning av de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenserna av Covid-19 pandemin. 

6. Regionstyrelsen får i uppdrag att besluta om planeringsdirektiv för 2021 och planåren 
med den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplan som grund. 

7. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att besluta om riktlinjer för hälso- och 
sjukvårdsnämndernas arbete med fleråriga vårdöverenskommelser 2021–2023 med 
den av regionfullmäktige fastställda budgeten och flerårsplanen som grund. 

8. Regionstyrelsen bemyndigas att utifrån en investeringsram om 6 300 mnkr fastställa 
investeringsplan och fördela låneramar för 2021. 

9. Regionstyrelsen bemyndigas att disponera medel inom koncernbanken och 
moderförvaltningen i syfte att kunna fullfölja samordningsansvaret och uppgiften om 
övergripande ansvar för verksamheter i egen regi. 

10. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa fastighetsindex. 
11. Regionfullmäktige fastställer ett koncernbidrag från tandvårdsstyrelsen till 25 mnkr, 

från primärvårdsstyrelsen 25 mnkr. 
12. Regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, miljönämnden och 

kulturnämnden får i uppdrag att senast 30 september 2020 fatta beslut om uppdrag 
med mera till respektive verksamheter. Andra ekonomiska beslut som påverkar annan 
förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 

13. Servicenämnden får i uppdrag att senast den 30 september 2020 teckna 
serviceöverenskommelser med berörda verksamheter. 

14. Hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att 
senast den 30 september 2020 vara överens med berörda styrelser, förvaltningar och 
alternativa utförare inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, 
vårdnivåer och vårdinriktningar med mera. Andra ekonomiska beslut som påverkar 
annan förvaltning ska vara fattade senast 31 augusti. 

15. Styrelser och nämnders detaljbudgetar ska vara beslutade senast 31 oktober. 
16. Regionstyrelsen bemyndigas att inför konsolideringen av koncernens detaljbudget 

granska nämnder och styrelsers budgetar, ansvara för samordnande dialog och vid 
behov ge uppdrag till berörda styrelser och nämnder om förnyad prövning av sina 
detaljbudgetar. 
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17. Regionstyrelsen bemyndigas att fastställa Västra Götalandsregionens detaljbudget för 
2021 och fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och 
styrelser under förutsättning att ärendena inte är av principiell art. 

18. Regionstyrelsen bemyndigas att vid behov fastställa andra tidpunkter för uppdrag och 
detaljbudget. 

19. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt 
inriktningar för 2021 samt plan för 2022–2023. 
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  Röst 

   

11:16:29 — Budget 2021 för Västra Götalandsregionen 
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla Sverigedemokraternas 
budgetförslag 
 
Resultat 
 Ja 35 

 Nej 10 
 Avstår 32 
 Frånvarande 72 

 

1 Annika Tännström (M) Ja 
2 Johnny Magnusson (M) Ja 
3 Peter Hermansson (M) Ja 
4 Monika Beiring (M) Ja 
5 Johan Fält (M) Ja 
10 Anna-Lena Holberg (M) Ja 
13 Arne Lernhag (M) Ja 
15 Alexander Abenius (M) Ja 
17 Linda Jansson (M) Ja 
18 Angelica Lundgren Bielinski (M) Ja 
20 Lars Holmin (M) Ja 
22 Dennis Jernkrook (M) Ja 
24 Charlotte Nordström (M) Ja 
27 Johan Abrahamsson (M) Ja 
34 Ann-Christine Andersson (S) Ja 
105 Emina Music (C) Ja 
106 Katarina Lundin (C) Ja 
108 Aida Karimli (C) Ja 
111 Kristina Jonäng (C) Ja 
113 Cecilia Andersson (C) Ja 
116 Frida Nilsson (C) Ja 
117 Magnus Berntsson (KD) Ja 
119 Stefan Svensson (KD) Ja 
122 Maria Nilsson (KD) Ja 
124 Valéria Kant (KD) Ja 
126 Conny Brännberg (KD) Ja 
128 Helena Holmberg (L) Ja 
129 Daniel Andersson (L) Ja 
132 Jonas Andersson (L) Ja 
136 Patric Cerny (L) Ja 
137 Pär Johnson (L) Ja 
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139 Ulrika Frick (MP) Ja 
140 Eva Ternegren (MP) Ja 
141 Nicklas Attefjord (MP) Ja 
143 Tony Johansson (MP) Ja 
70 Håkan Lösnitz (SD) Nej 
71 Krista Femrell (SD) Nej 
75 Martin Johansson (SD) Nej 
78 Johan Sösaeter Johansson (SD) Nej 
80 Heikki Klaavuniemi (SD) Nej 
81 Rose-Marie Antonsson (SD) Nej 
84 Inga Maj Krüger (SD) Nej 
86 Jimmie Stranne (SD) Nej 
87 Magnus Harjapää (SD) Nej 
88 Johanna Johansson (SD) Nej 
29 Per Tenggren (S) Avstår 
30 Håkan Linnarsson (S) Avstår 
33 Andreas Hektor (S) Avstår 
35 Gabriel Veble (S) Avstår 
36 Cecilia Dalman Eek (S) Avstår 
38 Malin Sjunneborn (S) Avstår 
40 Janette Olsson (S) Avstår 
42 Maria Brauer (S) Avstår 
43 Tomas Angervik (S) Avstår 
44 Karolina Roughton (S) Avstår 
48 Bijan Zainali (S) Avstår 
49 Louise Åsenfors (S) Avstår 
50 Joakim Sjöling (S) Avstår 
51 Annica Erlandsson (S) Avstår 
56 Helén Eliasson (S) Avstår 
57 Krister Andersson (S) Avstår 
58 Hanne Jensen (S) Avstår 
62 Alex Bergström (S) Avstår 
64 Johan Ask (S) Avstår 
67 Susanne Berglund (S) Avstår 
90 Eva Olofsson (V) Avstår 
92 Carina Örgård (V) Avstår 
93 Lars-Erik Hansson (V) Avstår 
94 Jesper Johansson (V) Avstår 
96 Alejandro Del Castillo Alvarez (V) Avstår 



 Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00447-1 Regionfullmäktiges beslut om Budget 2021 för Västra Götalandsregionen : RF 2020-06-09 bilaga § 95 - omröstning

Omröstningsprotokoll  RF 2020-06-09 bilaga § 95 
 

  Röst 

   

98 Jan Alexandersson (V) Avstår 
100 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Avstår 
102 Marjan Garmroudi (V) Avstår 
145 Martin Wannholt (D) Avstår 
148 Marianne Berntsson (D) Avstår 
149 Joakim Rosdahl (D) Avstår 
262 Peter Legendi (S) Avstår 
6 Susanna Cassberg (M) Frånvarande 
120 Gunilla Lindell (KD) Frånvarande 
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Översänder regionfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 100 Sammanträdestider för regionfullmäktige 
2021. 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
Britt-Marie Gustafsson 
 
Nämndsamordnare 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret,Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42, 0708-922 876 
E-post: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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§ 100 

Sammanträdestider för regionfullmäktige 2021 

Diarienummer RS 2020-02543 

Beslut 

1. Regionfullmäktige sammanträder 16 februari, 13 april, 18 maj, 7–8 juni, 
21 september, eventuellt 25 oktober, 26 oktober och 30 november 2021. 

2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar kl. 9.30. Tvådagarssammanträde 
börjar kl. 9.30 dag 1 och kl. 9.00 dag 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige ska varje år besluta om sina sammanträdesdagar. Fullmäktige 
ska även besluta om tid för sammanträdena. 

För att ha beredskap för ytterligare ett tvådagarsmöte med regionfullmäktige 
föreslås att den 25 oktober bokas upp.  

Bolagsstämmorna blir den 16 mars 2021.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-05-26 § 159 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-08 

Skickas till 

 Kommunerna i Västra Götaland 
 Samtliga nämnder och styrelser 

 



 Regionfullmäktiges beslut om Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans - SKAS 2020-00450-1 Regionfullmäktiges beslut om Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans : Beslut av RS 2020-03454-3 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 - Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans.

Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 22 juni 2020 11:09 
Till: Säs; Sjukhusen väster styrelsen FB; Skaraborgs Sjukhus FB 
Kopia: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; NU Nusjukv kansli; 

Habiliteringochhälsa; folktandvården info; PV Närhälsan 
Ämne: Beslut av RS 2020-03454-3 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges 

sammanträde den 9 juni 2020 - Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, 
Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och 
verksamhet i balans. 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 - 
Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster och 
Södra....pdf 

 
Översänder regionfullmäktiges beslut 2020-06-09 §103 Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, 
Sjukhusen i Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och verksamhet i balans. 
 
 
Vänliga hälsningar 
Britt-Marie Gustafsson 
 
Nämndsamordnare 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret,Västra Götalandsregionen 
Telefon: 010-441 01 42, 0708-922 876 
E-post: britt-marie.gustafsson@vgregion.se 
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§ 103 

Svar på skrivelser från Skaraborgs sjukhus, Sjukhusen i 

Väster och Södra Älvsborgs sjukhus om ekonomi och 

verksamhet i balans. 

Diarienummer RS 2020-03454 

Beslut 

1. Regionfullmäktige översänder tjänsteutlåtandet som svar på Styrelsen för 
Södra Älvsborgs Sjukhus begäran att ange aktuella mål och ramar 
avseende ekonomi och tillgänglighet som föranleds av den uppkomna 
situationen.  

2. Regionfullmäktige översänder tjänsteutlåtandet som svar på hemställan 
från Styrelsen för sjukhusen i Väster om att det under rådande 
omständigheter med Covid-19 finns små möjligheter att vidta korrigerande 
åtgärder för att möta prognostiserat underskott.  

3. Regionfullmäktige översänder tjänsteutlåtandet som svar på informationen 
från styrelsen för Skaraborgs sjukhus om svårigheten att uppnå ekonomi i 
balans 2020 på grund av pågående åtgärder till följd av pandemi.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med koncernrapport mars har tre förvaltningar gjort likande 
skrivningar om ekonomi och verksamhet i balans. Det är Södra Älvsborgs 
sjukhus, Sjukhusen i Väster och Skaraborgs sjukhus. Alla tre styrelser vill 
informera regionstyrelsen och regionfullmäktige om svårigheterna att arbeta med 
åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans med anledning av rådande 
pandemi.  

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har behandlat flera ärenden om 
konsekvenser av covid-19. Regionstyrelsen konstaterade den 31 mars 2020 att 
både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att 
påverkas av rådande pandemi. Regionstyrelsen inriktning är att detta, i stor 
utsträckning, kommer att behöva hanteras gemensamt när situationen stabiliserats. 
Regionstyrelsen uppmanade också respektive sjukhusstyrelse att värdera vad som 
är möjligt att fortsätta med och vilka åtgärder som ska återupptas när 
arbetssituationen återgår till det normala.  

I samband med koncernens uppföljningsrapport för mars föreslog också 
regionstyrelsen att regionfullmäktige uttalar acceptans för att nämnder och 
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styrelser i rådande situation delvis gör andra prioriteringar än vad som anges i 
budget och andra styrande dokument. Förslaget innebar också att fullmäktige 
avvaktar med kravet på ytterligare åtgärdsplaner från nämnder och styrelser för en 
ekonomi i balans.  

Båda ovanstående ärenden behandlades på regionfullmäktige 2020-05-18, och 
fullmäktige ställde sig bakom inriktningen.  

Beskeden från de tre sjukhusstyrelserna om att de just nu har svårt att genomföra 
planerade åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans är således redan 
besvarade av både regionstyrelsen och regionfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-05-26 § 169 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-19 

 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus skrivelse om åtgärder i balans daterat 
2020-03-27 

 Protokollsutdrag från Styrelsen för sjukhusen i Väster daterat 2020-04-28 
§ 46 

 Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus daterat 2020-
03-27 § 24 

Skickas till 

 Styrelsen för södra Älvsborgs sjukhus, styrelsen för sjukhusen i väster och 
styrelsen för Skaraborgs sjukhus som svar på inkomna skrivelser. 

 Övriga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvården för kännedom  

 



 Regionfullmäktiges beslut om Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna - SKAS 2020-00452-1 Regionfullmäktiges beslut om Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna : Beslut av RS 2019-03989-12 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 - Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna

Från: Britt-Marie Gustafsson 
Skickat: den 22 juni 2020 15:13 
Till: HSS FB 
Kopia: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Skaraborgs Sjukhus FB; Regionhälsan; 

HSN Västra FB 
Ämne: Beslut av RS 2019-03989-12 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges 

sammanträde den 9 juni 2020 - Motion av Carina Örgård (V) med flera om 
mottagning för våldtagna 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni 2020 - 
Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna.pdf; 
RF 2020-06-09 bilaga § 114 - omröstning.pdf 

 
 
Översänder regionfullmäktiges beslut 2020-06-09 § 114 Motion av Carina Örgård (V) med flera om 
mottagning för våldtagna 
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§ 114 

Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för 

våldtagna 

Diarienummer RS 2019-03989 

Beslut 

1. Regionfullmäktige avslår motionen.   
2. Regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda 

hur vård och omhändertagande av personer som utsatts för våldtäkt ska 
förbättras i Västra Götalandsregionen.  

Reservationer 

Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Örgård (V) med flera har i en motion föreslagit att Västra 
Götalandsregionen (VGR) inrättar en specialistmottagning för personer som 
utsatts för våldtäkt.  

Motionärerna beskriver att det finns brister i den vård som idag finns tillgänglig 
för personer som utsatts för våldtäkt. Det saknas samlad kompetens och 
fungerande rutiner för att omhänderta målgrupperna. Vissa grupper har svårare att 
få rätt vård; exempelvis män, transpersoner, personer som söker vård i ett senare 
skede samt personer som söker vård på mindre orter. Personer som utsatts för 
våldtäkt söker ibland vård i det akuta skedet, men söker oftare vård i ett senare 
skede. Personerna kan alltså därför behöva både specialistkompetens i det akuta 
skedet och specialistkompetens i att hantera exempelvis trauma och 
psykosomatiska symtom i ett senare skede. Motionärerna beskriver att dessa 
behov inte tillgodoses inom hälso- och sjukvården i VGR . 

Motionen har skickats till följande nämnder och styrelser för yttrande:  
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset  
 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus  
 Styrelsen för Regionhälsan 
 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
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Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen avslås. Remissinstansernas 
främsta motiveringen är att de bedömer att en specialistmottagning lokaliserad vid 
ett sjukhus skulle innebära stora avstånd för invånare i Västra Götaland. Dock 
betonar flera remissinstanser vikten av att frågan utreds vidare och att det finns 
behov av att utreda hur vården kan förbättras för målgruppen. Remissinstanserna 
lyfter specifikt fram behov av förbättringar för män och transpersoner som utsatts 
för våldtäkt. Koncernkontorets bedömning av nuläget är att det finns brister både i 
den vård som ges i det akuta skedet och den vård som ges i ett senare skede för 
personer som utsatts för våldtäkt. Bristerna gäller kompetens, riktlinjer och 
tillgänglighet. 

Koncernkontorets sammanfattande bedömning är att vård och omhändertagande 
av personer som utsatts för våldtäkt behöver förbättras i VGR. Med anledning av 
hälso- och sjukvårdens mål om budget i balans bedömer Koncernkontoret dock att 
regionen inte kan besluta om att inrätta en mottagning utan att veta vad beslutet 
skulle medföra för kostnader. Koncernkontoret förslår därför att regionstyrelsen 
föreslår att regionfullmäktige avslår motionen. Då brister i vård- och 
omhändertagande av målgruppen identifierats är Koncernkontorets förslag att 
regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vård 
och omhändertagande av personer som utsatts för våldtäkt ska förbättras i VGR. 
Utredningen ska ge förslag på insatser för att förbättra vården för målgrupperna, 
och hur VGR kan tillgodose målgruppernas behov oavsett kön, könsidentitet, var i 
regionen personen söker vård och oavsett om personer söker i ett akut eller ett 
senare skede.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-02-25 § 51 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-02-20 

 Protokollsutdrag från styrelsen för regionhälsan 2020-02-05 § 7 

 Protokollsutdrag från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
2019-11-26 § 158 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-11-14 § 299 

 Protokollsutdrag från styrelsen för Skaraborgs sjukhus 2019-10-24 § 71 

 Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-10-23 § 
243 
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 Motionen som anmäldes på regionfullmäktige 2019-05-28 § 112 

Yrkanden på sammanträdet 

Carina Örgård (V) yrkar bifall till motionen. 

Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Omröstning begärs. 

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för regionstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Carina Örgårds yrkande. 

Med 69 ja-röster mot 8 nej-röster och 2 ledamöter som inte röstat har 
regionfullmäktige bifallit regionstyrelsens förslag. Omröstningsprotokoll finns i 
bilaga § 114. 

Skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, för genomförande 
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, för kännedom 
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, för kännedom  
 Styrelsen Regionhälsan, för kännedom 
 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, för kännedom  

 

 



 Regionfullmäktiges beslut om Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna - SKAS 2020-00452-1 Regionfullmäktiges beslut om Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för våldtagna : RF 2020-06-09 bilaga § 114 - omröstning

Omröstningsprotokoll  RF 2020-06-09 bilaga § 114 
 

14:20:40 — Motion av Carina Örgård (V) med flera om mottagning för 

våldtagna 
Rösta Ja för att bifalla styrelsens förslag, Nej för att bifalla Carina Örgårds bifallsyrkande. 
 
Resultat 
 Ja 69 
 Nej 8 
 Frånvarande 72 

 

1 Annika Tännström (M) Ja 
2 Johnny Magnusson (M) Ja 
3 Peter Hermansson (M) Ja 
4 Monika Beiring (M) Ja 
5 Johan Fält (M) Ja 
6 Susanna Cassberg (M) Ja 
10 Anna-Lena Holberg (M) Ja 
13 Arne Lernhag (M) Ja 
15 Alexander Abenius (M) Ja 
17 Linda Jansson (M) Ja 
18 Angelica Lundgren Bielinski (M) Ja 
20 Lars Holmin (M) Ja 
22 Dennis Jernkrook (M) Ja 
24 Charlotte Nordström (M) Ja 
27 Johan Abrahamsson (M) Ja 
29 Per Tenggren (S) Ja 
30 Håkan Linnarsson (S) Ja 
33 Andreas Hektor (S) Ja 
34 Ann-Christine Andersson (S) Ja 
35 Gabriel Veble (S) Ja 
36 Cecilia Dalman Eek (S) Ja 
38 Malin Sjunneborn (S) Ja 
40 Janette Olsson (S) Ja 
42 Maria Brauer (S) Ja 
43 Tomas Angervik (S) Ja 
44 Karolina Roughton (S) Ja 
48 Bijan Zainali (S) Ja 
49 Louise Åsenfors (S) Ja 
50 Joakim Sjöling (S) Ja 
51 Annica Erlandsson (S) Ja 
56 Helén Eliasson (S) Ja 
57 Krister Andersson (S) Ja 
58 Hanne Jensen (S) Ja 
62 Alex Bergström (S) Ja 
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Omröstningsprotokoll  RF 2020-06-09 bilaga § 114 
 

64 Johan Ask (S) Ja 
70 Håkan Lösnitz (SD) Ja 
71 Krista Femrell (SD) Ja 
75 Martin Johansson (SD) Ja 
78 Johan Sösaeter Johansson (SD) Ja 
80 Heikki Klaavuniemi (SD) Ja 
81 Rose-Marie Antonsson (SD) Ja 
84 Inga Maj Krüger (SD) Ja 
86 Jimmie Stranne (SD) Ja 
87 Magnus Harjapää (SD) Ja 
88 Johanna Johansson (SD) Ja 
105 Emina Music (C) Ja 
106 Katarina Lundin (C) Ja 
108 Aida Karimli (C) Ja 
111 Kristina Jonäng (C) Ja 
113 Cecilia Andersson (C) Ja 
116 Frida Nilsson (C) Ja 
117 Magnus Berntsson (KD) Ja 
119 Stefan Svensson (KD) Ja 
120 Gunilla Lindell (KD) Ja 
122 Maria Nilsson (KD) Ja 
124 Valéria Kant (KD) Ja 
126 Conny Brännberg (KD) Ja 
128 Helena Holmberg (L) Ja 
130 Carina Liljesand (L) Ja 
132 Jonas Andersson (L) Ja 
136 Patric Cerny (L) Ja 
137 Pär Johnson (L) Ja 
139 Ulrika Frick (MP) Ja 
140 Eva Ternegren (MP) Ja 
141 Nicklas Attefjord (MP) Ja 
143 Tony Johansson (MP) Ja 
148 Marianne Berntsson (D) Ja 
149 Joakim Rosdahl (D) Ja 
262 Peter Legendi (S) Ja 
90 Eva Olofsson (V) Nej 
92 Carina Örgård (V) Nej 
93 Lars-Erik Hansson (V) Nej 
94 Jesper Johansson (V) Nej 
96 Alejandro Del Castillo Alvarez (V) Nej 
98 Jan Alexandersson (V) Nej 
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Omröstningsprotokoll  RF 2020-06-09 bilaga § 114 
 

100 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Nej 
102 Marjan Garmroudi (V) Nej 
67 Susanne Berglund (S) Frånvarande 
145 Martin Wannholt (D) Frånvarande 
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Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 25 juni 2020 16:58 
Till: Regionstyrelsen; Marie Gustafsson; Anna Persson; Lena Karlsson; Levi 

Siljemyr; Carin Svensk; Annette Fogels; Smittskydd Västra Götaland; NU 
Nusjukv kansli; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Habiliteringochhälsa; 
PV Närhälsan; Regionhälsan; Sjukhusen väster styrelsen FB; Skaraborgs 
Sjukhus FB; Säs; folktandvården info 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 24 juni 2020 - § 189 Egenavgift 
vid serologisk testning avseende covid-19 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 24 
juni 2020 - Egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19.pdf; 
Egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19.pdf; Meddelande 
från styrelsen - Överenskommelse om ökad testning avseende covid 19, 
2020.pdf 

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

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 189 

Gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende 

covid-19 

Diarienummer HS 2020-00580 

Beslut 

1. Egenavgiften för serologisk testning avseende covid-19 ska vara  
160 kronor för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet. Egenavgiften 
ingår inte i högkostnadsskyddet. 

2. Beslutet gäller från och med 1 juni 2020 till och med 31 december 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förhandlat fram en 
överenskommelse för att säkerställa tydlighet och ansvarsfördelning avseende 
testning för covid-19. I samband med överenskommelsen har SKR utfärdat en 
rekommendation till regionerna om en gemensam egenavgift vid serologisk 
testning (antikroppstestning).  

Koncernkontoret bedömer att åtgärden serologisk testning avseende covid-19 kan 
inrymmas inom befintlig avgiftsnivå i Västra Götalandsregionen för provtagning 
som inte är föranledd av sjukdom (160 kr). Koncernkontoret föreslår därför att det 
vid serologisk testning avseende covid-19 ska tas ut en avgift på 160 kronor. 
Avgiften ingår i gällande patientavgiftsregelverk och får inte räknas in i 
högkostnadsskyddet. Vid serologisk testning med anledning av covid-19 ska 
endast avgiften tas ut, inte kostnaden för provtagning och analys.  Resterande 
kostnad kommer att ersättas av staten.                                               

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-17 
 Meddelande från styrelsen nr 12/2020, Sveriges Kommuner och Regioner 

2020-06-11 med bilagor 
 
 

Skickas till 

För genomförande till: 
 Regionstyrelsen  
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 Samtliga utförarstyrelser hälso-och sjukvård inom Västra Götalandsregionen  
 Marie Gustafsson för vidarebefordran inom vårdvalen  
 Levi Siljemyr för vidarebefordran till privata vårdgivare med avtal med VGR 

För kännedom till: 
 Smittskydd  
 Ann Söderström 
 Carin Svensk 
 Annette Fogels 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-17 
Diarienummer HS 2020-00580 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Carin Svensk 
Telefon: 010-441 13 71 
E-post: carin.svensk@vgregion.se 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Egenavgift vid serologisk testning avseende 

covid-19 

Förslag till beslut 

1. Egenavgiften för serologisk testning avseende covid-19 ska vara 160 
kronor för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet. Egenavgiften ingår 
inte i högkostnadsskyddet. 

2. Beslutet gäller från och med 1 juni 2020 till och med 31 december 2020. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har förhandlat fram en 
överenskommelse för att säkerställa tydlighet och ansvarsfördelning avseende 
testning för covid-19. I samband med överenskommelsen har SKR utfärdat en 
rekommendation till regionerna om en gemensam egenavgift vid serologisk 
testning (antikroppstestning).  

Koncernkontoret bedömer att åtgärden serologisk testning avseende covid-19 kan 
inrymmas inom befintlig avgiftsnivå i Västra Götalandsregionen för provtagning 
som inte är föranledd av sjukdom (160 kr). Koncernkontoret föreslår därför att det 
vid serologisk testning avseende covid-19 ska tas ut en avgift på 160 kronor. 
Avgiften ingår i gällande patientavgiftsregelverk och får inte räknas in i 
högkostnadsskyddet. Vid serologisk testning med anledning av covid-19 ska 
endast avgiften tas ut, inte kostnaden för provtagning och analys.  Resterande 
kostnad kommer att ersättas av staten.                                               

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Regeringen och SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa 
tydlighet och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19. 
Överenskommelsen gäller både testning avseende pågående sjukdom med PCR-
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analys och serologisk testning som påvisar antikroppar som tecken på 
genomgången sjukdom. Serologisk testning görs för att kartlägga 
smittspridningen i landet och kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter 
för testning av personal. 

Testning i särskilt känsliga verksamheter ska vara avgiftsfri för hälso- och 
sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och 
hemtjänst. 

SKR rekommenderar regionerna att serologisk testning ska erbjudas övrig 
befolkning mot erläggande av egenavgift på 200 kronor. Åtgärden betraktas inte 
som en åtgärd inom ordinarie sjukvårdsuppdrag och ska därmed inte ingå i 
högkostnadsskyddet.  

Egenavgiften på 200 kronor motiveras med att den inte ska utgöra ett ekonomiskt 
hinder för den enskilde att få tillgång till provtagning. Överenskommelsen gäller 
från och med 1 juni 2020 till och med 31 december 2020. 

Beslutsordning 

Den av SKR rekommenderade egenavgiftsnivån om 200 kr kräver beslut i 
regionfullmäktige. Om den föreslagna egenavgiftsnivån redan finns angiven i de 
regionala prislistorna är det möjligt att ett regionfullmäktigebeslut inte behöver 
fattas utan att det räcker med att tydliggöra att åtgärden serologisk provtagning 
avseende covid-19 faller inom ramen för en viss befintlig avgiftsnivå. Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen kan enligt sitt reglemente, punkt 4 g, besluta om 
tillämpningsanvisningar kopplat till patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och 
taxor. 

Koncernkontoret bedömer att åtgärden serologisk testning avseende covid-19 kan 
inrymmas inom befintlig avgiftsnivå i Västra Götalandsregionen för provtagning 
som inte är föranledd av sjukdom (160 kr). Koncernkontoret föreslår därför att det 
vid serologisk testning avseende covid-19 ska tas ut en avgift på 160 kronor, för 
personer som inte omfattas av avgiftsfrihet. Avgiften ingår i gällande 
patientavgiftsregelverk och får inte räknas in i högkostnadsskyddet. Vid 
serologisk testning med anledning av covid-19 ska endast avgiften tas ut, inte 
kostnaden för provtagning och analys.  Resterande kostnad kommer att ersättas av 
staten.  

Beredning 

Ärendet har beretts av koncernstab hälso- och sjukvård. I beredningen av ärendet 
har avstämning skett med Koncernkontorets juridiska enhet, 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Västra Götalandsregionen kommer att få 750 kronor i statlig ersättning per taget 
prov, utöver egenavgiften på 160 kronor. Ersättningen utbetalas månadsvis från 
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och med 31 juli 2020 med en sista slutreglering 31 januari 2021 för kvarvarande 
ersättning avseende 2020.   

Koncernkontoret

Ann Söderström  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Anders Carlqvist 
Avdelningschef kunskapsstöd 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Meddelande från styrelsen nr 12/2020, Sveriges Kommuner och Regioner 
2020-06-11 

 Ökad nationell testning för covid-19, 2020, bilaga 1 
 Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk testning 

avseende covid-19, bilaga 2 

Besluten skickas till 

För genomförande till: 
 Regionstyrelsen  
 Samtliga utförarstyrelser hälso-och sjukvård inom Västra Götalandsregionen  
 Marie Gustafsson för vidarebefordran inom vårdvalen  
 Levi Siljemyr för vidarebefordran till privata vårdgivare med avtal med VGR 

För kännedom till: 
 Smittskydd  
 Ann Söderström 
 Carin Svensk 
 Annette Fogels 
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 Regionstyrelserna 
 

Meddelande från styrelsen - Överenskommelse avseende 

ökad nationell testning för covid-19, 2020 
 
Ärendenr: 20/00931 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 11 
juni 2020 beslutat  
 
att godkänna bifogat förslag till överenskommelse mellan staten och SKR om ökad 
nationell testning för covid-19, 2020 
 
att godkänna bifogat förslag till rekommendation avseende egenavgift vid serologisk 
testning avseende covid-19, samt 

att anse båda besluten omedelbart justerade för skyndsam kommunikation till 
medlemmarna 

 

Bakgrund 

Sverige behöver på nationell nivå utöka testning avseende covid-19 som en del i 
arbetet med att stoppa smittspridningen i landet. Strategin för testningen måste 
anpassas efter regionernas förutsättningar och fas i pandemin.  
 
Den nationella strategin för testning avseende covid-19 har varit svår att 
implementera bland annat p.g.a. oklarheter kring finansiering och ansvar. För att 
minska dessa oklarheter har en överenskommelse förhandlats fram mellan regeringen 
och SKR som tydliggör så väl finansiella förutsättningar som regionernas och statens 
respektive åtaganden för testning avseende covid-19 under 2020.  
 
En förutsättning för överenskommelsen är att SKR fastställer en rekommendation 
avseende egenavgift vid serologisk provtagning, ett godkännande av 
överenskommelsen är alltså avhängigt ett godkännande av rekommendationen.  
 
Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 
Rekommendation avseende egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19 
framgår av bilaga 2. 
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Sveriges Kommuner och Regioner 
 

 
Anders Knape 
Ordförande 
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 Ökad nationell testning för covid-
19, 2020 

______________________________ 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
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1. Ökad testning för covid-19 i Sverige  

Folkhälsomyndigheten (FOHM) beskriver det pandemiska förloppet 
utifrån tre faser, en tidig fas med ett fåtal fall, en pandemisk fas med ett 
stort antal fall samt en sen pandemisk fas där antalet fall successivt 
minskar. Olika regioner kan vid samma tidpunkt befinna sig i olika faser 
och en region som nått sen pandemisk fas kan återigen hamna i en 
pandemisk fas, vilket kallas för en andra våg.  
 
 

 
 
Åtgärderna under de olika faserna ser olika ut och har olika syfte. De 
åtgärder som sätts in i tidig fas respektive sen pandemisk fas syftar till 
att stoppa smittspridningen. I dessa faser är målet att hitta alla smittade 
varför en omfattande testning och smittspårning är central. I den 
pandemiska fasen syftar åtgärderna till att begränsa smittans effekter 
och strategin för testningen anpassas utifrån förutsättningarna. 
 
När det gäller covid-19 ser smittspridningen olika ut i olika delar av 
landet varför det krävs flexibilitet och regional anpassning av hur 
testningsarbetet bedrivs och bör bedrivas fortsättningsvis. 
 
Enligt FOHM:s bedömning tyder mycket på att flera regioner nu är på 
väg över i sen pandemisk fas. I denna fas är myndighetens 
rekommendation att testningen för påvisande av aktiv infektion (PCR-
test) bör breddas. Positivt provsvar föranleder individuellt utformade 
förhållningsregler. Positivt svar föranleder även smittspårning..  
 
I nuläget finns det begränsat med kunskap om immunitet mot det nya 
coronaviruset, SARS CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19. Det är 
fortfarande inte klarlagt hur väl antikroppar skyddar mot 
återkommande infektioner samt hur länge ett sådant skydd varar. Det 
är också oklart i vilken utsträckning alla som haft sjukdomen utvecklar 
antikroppar och vilka skillnader som finns i olika åldersgrupper. Det 
finns dock tillräckligt med vetenskapliga studier som påvisar att 
förekomsten av antikroppar sannolikt skyddar mot ny infektion under 
en period.  
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Storskalig serologisk testning för covid-19, för stora delar av Sveriges 
befolkning, möjliggör förnyade bedömningar kring åtgärder mot 
smittspridning och ger en viktig överblick över utbrottets utveckling 
över tid.  

2. Inriktning och åtaganden 

Gemensam inriktning 

Sverige behöver en utökad testning avseende covid-19 som en del i 
arbetet med att stoppa smittspridningen i landet.  
 
Regioner i den sena pandemiska fasen ska kunna erbjuda kostnadsfri 
PCR-testning till personer som enligt någon form av medicinsk 
bedömning har symptom på covid-19. En sådan bedömning behöver 
inte innebära ett läkarbesök utan kan till exempel utgöras av en digital 
kontakt eller annan lösning för att underlätta och påskynda 
hanteringen i hälso- och sjukvården så att onödiga flaskhalsar inte 
skapas.  
 
När det gäller personal eller enskilda som mottar insatser i 
äldreomsorg i form av hemtjänst eller särskila boendeformer enligt 
socialtjänstlagens 5 kap. 5 § eller 7 § och bostäder med särskild service 
för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
LSS, ska PCR-testningen erbjudas enligt FOHM:s rekommendationer 
oavsett fas i pandemin. 
 
Den som får ett positivt svar på PCR-test ska få individuellt utformade 
förhållningsregler, information om egenvård och om när hen ska söka 
förnyad kontakt med sjukvården samt lämna de uppgifter som behövs 
för att smittspårning ska kunna bedrivas. 
 
I sen pandemisk fas utökas åter smittspårning i de fall personer testats 
positivt för aktiv infektion av covid-19 så att de som eventuellt utsatts 
för smitta kan informeras och eventuellt testas så snabbt som möjligt.  
 
Parallellt med testning av aktiv infektion med PCR bygger regionerna 
upp kapacitet för serologisk testning utifrån de rekommendationer 
FoHM lämnar för att säkerställa kvalitet och säkerhet i testningen. En 
avsikt med den serologiska testningen är att kartlägga smittspridningen 
i landet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga 
verksamheter för testning av personal. Sådan testning ska därför vara 
avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, 
brukare i särskilt boende och hemtjänst. Serologisk testning erbjuds 
övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift. SKR kommer utfärda  
en rekommendation till regionerna att sätta denna egenavgift till 200 
kronor mot bakgrund av den statliga subventionen av testningen.   
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Ansvarsfördelning 

Statens och regionernas åtaganden som framgår av nedan förutsätter 
att riksdagen ställer medlen till regeringens förfogande. 
 
Staten åtar sig att  
-Ta kostnaderna för alla PCR-test som regionerna utför, eller som utförs 
på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, på personer 
som har symptom på covid-19 oavsett fas i pandemin. Detta åtagande 
innebär att provtagning kan genomföras  brett mot ekonomisk 
ersättning på regionernas uppdrag och att regionerna kan använda 
resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården, t.ex. 
företagshälsovård eller andra privata aktörer för att utföra provtagning. 
Regionen kan också använda resurser som FOHM säkerställt på 
nationell nivå. Åtagandet gäller för all PCR-provtagning som utförts från 
och med 1 juni 2020. 
-Ta kostnader för PCR-testning när det gäller personal och enskilda 
inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt 
SoL och LSS som ska erbjudas PCR-testning enligt FOHM:s 
rekommendationer oavsett fas i pandemin.  
-Avsätta en miljard kronor för att stärka regionernas arbete med 
smittspårning och utbrottshantering.  
-Ersätta regionerna för serologisk testning. 
-Via FOHM säkerställa tillgången till en nationell analyskapacitet som 
regionerna kan nyttja som underleverantörer både avseende PCR- och 
serologisk testning.  
 
Regionerna åtar sig att 
-Löpande föra dialog med FoHM om vilken pandemisk fas regionen 
befinner sig i.  
-I de fall regionen befinner sig i pandemisk fas utföra bred testning i 
enlighet med FOHM:s rekommendationer för denna fas.  
-När det gäller personal och enkilda inom hemtjänst och särskilda 
boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS erbjuda PCR-
testningen enligt FOHM:s rekommendationer oavsett fas i pandemin. 
-I de fall regionen befinner sig i tidig eller sen pandemisk fas utöka PCR-
testningen till en sådan grad att personer som enligt någon form av 
medicinsk bedömning ska testas för covid-19 kan erbjudas avgiftsfri 
testning.  
-Under tidig och sen pandemisk fas utöka smittspårningen i de fall 
personer testats positivt för covid-19 genom PCR-test. Smittspårningen 
ska genomföras så skyndsamt som möjligt vid positivt resultat i 
enlighet med smittskyddslagen. 
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-Stärka kapaciteten för serologisk testning och utöka den serologiska 
testningen för att bidra till att kartlägga smittspridning, stärka 
smittskyddet inom vård och omsorg samt erbjuda befolkningen 
testning utifrån den kapacitet som kan tillgänliggöras.  
-Ge FOHM tillgång till data i syfte att genomföra kartläggning och analys 
av smittspridning.   
 
Regionernas åtagande avseende serologisk testning är avhängigt 
uppbyggnad av nationell analyskapacitet via FOHM samt att regionerna 
kan nyttja privata laboratorier som underleverantörer. 
 

Rapportering 

Regionerna ska veckovis rapportera till FOHM hur många PCR-tester 
som genomförts, hur många serologiska tester som genomförts 
uppdelat på avgiftsbelagda respektive ej avgiftsbelagda tester, till vilken 
egenavgift regionen har utfört den serologiska testningen, utfallet av 
samtliga tester samt vilken sammantagen kapacitet som regionerna har 
för respektive testtyp. Regionerna ska också i nära dialog med FOHM 
säkerställa att arbetet kan följas över tid.  
 
Vårdgivare som utför testning på regionens uppdrag ska rapportera 
enligt ovan till regionen för att möjliggöra regoinens rapportskyldighet 
till FoHM. Vårdgivare som inte rapporterar enligt ovan kan inte ta del 
av de medel som avsatts.  

3. Den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen 

Finansiella medel för PCR-tester och serologiska tester 

Regeringen avsätter ytterligare medel för att finansiera utökad PCR-
testning och serologisk testning för att möjliggöra ett utnyttjande av 
befintlig kapacitet samt för att möjliggöra testning utifrån behoven i 
landet. Statens åtagande omfattar hela testkedjan inklusive bl.a. 
beställarfunktion, logistik och laboratorieanalys.  
 
En första utbetalning, ett s.k. startbidrag, på 200 000 000 kronor sker 
till regionerna utifrån den befolkningsmängd som Statistiska 
Centralbyrån senast fastställt, under förutsättning att riksdagen ställer 
medlen till regeringens förfogande. Startbidraget syftar till att 
säkerställa att erfoderlig logistik etableras och att provtagningen 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19 - SKAS 2020-00458-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Gemensam egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19 : Meddelande från styrelsen - Överenskommelse om ökad testning avseende covid 19, 2020

   
 

7 

skyndsamt ska utökas. Medlen får också användas till information 
avseende testning.  
 
Staten kommer ersätta regionerna med ett schablonbelopp per PCR- 
test respektive serologiskt test under hela överenskommelseperioden. 
Schablonbeloppet för PCR-test uppgår till 1400 kronor per test och för 
serologitest uppgår schablonbeloppet till 750 kronor per test. Om en 
region tar ut en egenavgift som överstiger 200 kronor per serologiskt 
test kommer schablonbeloppet minskas med motsvarande övestigande 
belopp. Ersättningen utbetalas månadsvis från och med den 31 juli 
2020 med en sista slutreglering den 31 januari 2021 för kvarvarande 
ersättning avseende 2020.   
 
I de fall verksamhet inom ramen för denna överenskommelse bedrivs i 
den kommunala hälso- och sjukvården ska kommunerna via regionerna 
få ta del av finansiering för denna verksamhet.  

Finansiella medel för smittspårning och utbrottshantering 

Regeringen avsätter även en miljard kronor för smittspårning och 
utbrottshantering för 2020. Dessa medel tilldelas regionerna i två delar. 
Den första delen om 500 miljoner kronor tilldelas regionerna utifrån 
den befolkningsmängd som Statistiska Centralbyrån senast fastställt. 
Den resterande delen fördelas till regionerna mot slutet av året 
fördelade utifrån antal utförda PCR-tester mellan 1 juni 2020 och 30 
november 2020.   

4. Statliga insatser för att underlätta testningen i regionerna  

För att öka förutsättningarna för regionerna i detta arbete har 
regeringen beslutat om ett uppdrag till FoHM (S2020/05026/FS). I 
uppdraget till FoHM ingår bl.a. att i nära samråd regionerna skyndsamt 
säkerställa adekvata flödeskedjor för PCR-testning och storskalig 
serologisk testning för covid-19 i hela landet. Myndigheten ska också på 
nationell nivå säkerställa att alla behövliga strukturer för testning och 
testningens följder finns på plats i närtid, i samarbete med regionerna, 
länsstyrelserna och andra aktörer som behövs för genomförandet. I 
uppdraget ingår vidare att tillhandahålla en nationell funktion i form av 
ett utbrottsteam som vid behov kan stödja regionerna i 
smittspårningen och utredningen av positiva fall av covid-19 och i nära 
samarbete med regionernas smittskydd, ska myndigheten i enlighet 
med beslutat uppdrag ansvara för information till allmänheten om 
testning för covid-19.  
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Regeringen har också beslutat ett uppdrag till länsstyrelserna 
(S2020/05027/FS) i vilket det ingår att i samråd med FoHM och på 
regionernas initiativ bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten 
för och vid utförandet av serologisk testning och PCR-testning för 
covid-19 inom sina respektive geografiska områden. 
 

5. Godkännande av överenskommelsen 

 
För staten genom   För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet  Regioner 
   
Stockholm den xx juni 2020 Stockholm den xx juni 2020 
 
 
 
Tobias Lundin Gerdås  Staffan Isling 
Statssekreterare  Verkställande direktör 
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Rekommendation om gemensam egenavgift vid 
serologisk testning avseende covid-19 

 

Bakgrund 
Regeringen och SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa 
tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19. 
Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning avseende pågående sjukdom med 
PCR-analys men avser också serologisk testning som detekterar antikroppar som 
tecken på genomgången sjukdom.  

I nuläget finns det begränsat med kunskap om immunitet mot det nya coronaviruset, 
SARS CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19. Det är fortfarande inte klarlagt hur 
väl antikroppar skyddar mot återkommande infektioner samt hur länge ett sådant 
skydd varar. Det är också oklart i vilken utsträckning alla som haft sjukdomen 
utvecklar antikroppar och vilka skillnader som finns i olika åldersgrupper. Det finns 
dock tillräckligt med vetenskapliga studier som påvisar att förekomsten av antikroppar 
sannolikt skyddar mot ny infektion under en period. Ny kunskap tillkommer löpande. 

Bred serologisk testningen nyttjas för att kartlägga smittspridningen i landet och 
därmed utgöra kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrottet. 
Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av 
personal och brukare, till exempel inom äldreomsorgen. Folkhälsomyndigheten har 
tagit fram kunskapsunderlag för att säkerställa kvaliteten och säkerheten i testningen. 
Dessa bör ligga till grund vid etablering av serologisk testning i regionerna. 
Tillkommande kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten avseende serologisk 
testning och tolkning av resultat på individnivå, bör också utgöra grund när serologisk 
testning för enskilda etableras.  

 

Överenskommelsens innehåll  
Överenskommelsen mellan regeringen och SKR stipulerar att ”Parallellt med testning 
av aktiv infektion med PCR bygger regionerna upp kapacitet för serologisk testning 
utifrån de rekommendationer Folkhälsomyndigheten lämnar för att säkerställa kvalitet 
och säkerhet i testningen. En avsikt med den serologiska testningen är att kartlägga 
smittspridningen i landet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga 
verksamheter för testning av personal. Sådan testning ska därför vara avgiftsfri för 
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hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och 
hemtjänst.”   
Överenskommelsen stipulerar vidare att serologisk testning erbjuds övrig befolkning 
mot erläggande av en egenavgift. Skrivningen avseende egenavgift innebär att 
serologisk provtagning av enskilda inte är att betrakta som en åtgärd som ingår  i det 
ordinarie sjukvårdsuppdraget och normalt inte är att betrakta som kvalificerad hälso- 
och sjukvård. Avgiften ingår mot bakgrund av detta sålunda inte i 
högkostnadsskyddet.  
Region Sörmland har fattat ett beslut med denna inriktning vilket innebär att digitala 
vårdgivare med avtal i Sörmland inte kan fakturera provtagna innevånares 
hemregioner för serologisk provtagning. 
I enlighet med överenskommelsen kommer staten att ersätta regionerna för serologisk 
provtagning med 750kr/taget prov oavsett om provet genererat erläggande av 
egenavgift eller inte.    
Som en förutsättning för överenskommelsen åtar sig SKR att utfärda en 
rekommendation avseende egenavgift för att skapa förutsättningar för en nationell 
enhetlighet.  

 
Rekommendation 
SKR tar fram rekommendationer kring avgifter och kostnadsersättningar som rör den 
enskilde när en sådan rekommendation bedöms kunna vara till gagn för regionerna 
och kommunerna och där det finns behov av en nationell enhetlighet. Digitala 
vårdbesök är ett sådant område. 

SKR utfärdar endast en rekommendation till regionerna för egenavgiftsnivå avseende 
serologisk provtagning vid covid-19. Det är också endast detta SKR förbinder sig till 
genom överenskommelsen med regeringen.  

För att realisera en ny egenavgiftsnivån krävs beslut i regionfullmäktige. Skulle den 
föreslagna egenavgiftsnivån redan finnas angiven i de regionala prislistorna är det 
möjligt att ett regionfullmäktige beslut inte behöver fattas utan att det räcker med att 
tydliggöra att åtgärden serologisk provtagning avseende covid-19 faller in inom ramen 
för en viss befintlig avgiftsnivå.  

SKR förslår en egenavgift motsvarande 200kr. Denna nivå stipuleras i 
överenskommelsen och motiveras med att egenavgiften inte ska utgöra ett hinder för 
den enskilde i att få tillgång till provtagning, den behöver därför hållas förhållandevis 
låg. Samtidigt rekommenderas en egenavgift som inte är del av högkostnadsskyddet 
för att markera att serologisk provtagning inte är del av det ordinarie hälso- och 
sjukvårdsuppdraget. Avgiften rekommenderas också ligga på en förhållandevis låg 
nivå med tanke på den statliga ersättning regionerna kommer att erhålla per taget prov. 
Vid egenavgift över 200kr kommer en avräkning att göras mot den statliga 
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ersättningen som att den totala intäkten för regionen inte kan övergå totalt 950kr/prov 
(statligersättning 750kr + egenavgift 200kr) 

Denna rekommendation är en förutsättning för Överenskommelsen Ökad nationell 
testning för covid-19, 2020, mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner 
och äger giltighet under samma tidsperiod som överenskommelsen.  

 
 

 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 2 2020 - SKAS 2020-00465-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande etapp 2 2020 : Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 24 juni 2020 - § 160 Ordnat införande etapp 2 2020

Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 30 juni 2020 13:17 
Till: info@rccvast.se; Anders Carlqvist; Kaarina Sundelin; Ingemar Sesevic; Jan 

Kilhamn; Anna Erlingsdotter Wass; Nina Brandström; Anna Lindhé; NU 
Nusjukv kansli; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Habiliteringochhälsa; 
PV Närhälsan; Regionhälsan; Sjukhusen väster styrelsen FB; Skaraborgs 
Sjukhus FB; Säs; folktandvården info; HSN Göteborg FB; HSN Norra FB; 
HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 24 juni 2020 - § 160 Ordnat 
införande etapp 2 2020 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 24 
juni 2020 - Ordnat införande etapp 2 2020.pdf; Ordnat införande etapp 2 
2020.pdf; Ordnat införande 2020 etapp 2 Analys av nya läkemedel, 
metoder och kunskapsunderlag.pdf 

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

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 160 

Ordnat införande etapp 2 2020 

Diarienummer HS 2020-00383 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till ordnat införande etapp 
2 2020.  

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att regiongemensam 
introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag för etapp 2 med upp till xix mnkr 2020 tas ur hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens utvecklingsanslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordnat införande är en strukturerad process med nominering, analys, prioritering, 
beslut, finansiering och implementering av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag. Program- och prioriteringsrådet (PPR) har tagit fram ett 
förslag till ordnat införande 2020 etapp 2. 

I etappen föreslås att sju nya läkemedelsbehandlingar och metoder prioriteras för 
ordnat införande med regiongemensam introduktionsfinansiering under två år, till 
och med juni 2022. Introduktionsfinansiering avsätts med upp till xix mnkr 2020. 
Prognosen för introduktionsfinansiering för de ingående läkemedlen och 
metoderna 2021 är xix mnkr och 2022 xix mnkr.  

Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag 2021 beslutas i samband med ordnat införande etapp 3 2020. 

Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag 2022 beslutas i samband med ordnat införande etapp 3 2021. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-08 
 Analys av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 2020, etapp 2.  

Skickas till 

För genomförande:  
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 

 
 
För kännedom:  
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 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Regionalt cancercentrum väst  
 Program- och prioriteringsrådet 
 Regionala programområden 
 Läkemedelskommittén och terapigrupper 
 Anders Carlqvist  
 Kaarina Sundelin 
 Ingemar Sesevic 
 Jan Kilhamn 
 Anna Erlingsdotter Wass 
 Nina Brandström 
 Anna Lindhé 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-08 
Diarienummer HS 2020–00383 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Anna Lindhé, Nina Brandström 
Telefon: 0703-93 08 37, 0705-61 25 38 
E-post: anna.lindhe@vgregion.se, 
nina.brandstrom@vgregion.se 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Ordnat införande etapp 2 2020 

Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer förslag till ordnat införande etapp 
2 2020.  

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att regiongemensam 
introduktionsfinansiering av prioriterade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag för etapp 2 med upp till xix mnkr 2020 tas ur hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens utvecklingsanslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordnat införande är en strukturerad process med nominering, analys, prioritering, 
beslut, finansiering och implementering av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag. Program- och prioriteringsrådet (PPR) har tagit fram ett 
förslag till ordnat införande 2020 etapp 2. 

I etappen föreslås att sju nya läkemedelsbehandlingar och metoder prioriteras för 
ordnat införande med regiongemensam introduktionsfinansiering under två år, till 
och med juni 2022. Introduktionsfinansiering avsätts med upp till xix mnkr 2020. 
Prognosen för introduktionsfinansiering för de ingående läkemedlen och 
metoderna 2021 är xix mnkr och 2022 xix mnkr.  

Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag 2021 beslutas i samband med ordnat införande etapp 3 2020. 

Introduktionsfinansiering av redovisade läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag 2022 beslutas i samband med ordnat införande etapp 3 2021. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Nya metoder inom medicin och diagnostik ska underställas ett ordnat införande 
när de har en större ekonomisk betydelse och i regionens budget har medel för 
introduktionsfinansiering avsatts. Syftet är att utveckla hälso- och sjukvården 
genom att på ett strukturerat sätt ta till vara innovationer och implementera ny 
kunskap. Västra Götalandsregionens Program- och prioriteringsråd (PPR) har, 
som en del av sitt uppdrag, att ta fram ett förslag där, efter analys och prioritering, 
nya läkemedel och medicinska metoder med god patientnytta föreslås 
implementeras i rutinsjukvård i regionen. Förslaget bygger på nomineringar från 
verksamheter samt regionala programområden, terapigrupper och regionala 
processägare i regionen samt aktuella kunskapsunderlag som presenterats i PPR. 
Beslut om ordnat införande innebär att särskild introduktionsfinansiering avsätts 
för att ge förutsättningar för ett effektivt och jämlikt införande. Beslut om ordnat 
införande fattas tre gånger per år.  

Utgångspunkt för PPR:s arbete med processen för ordnat införande är den etiska 
plattformen för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som beslutats av 
riksdagen. Grundläggande etiska principer är; människovärdesprincipen, behovs- 
och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen. Regionens 
rangordningsmodell bygger på det arbetssätt som Socialstyrelsen tillämpar vid 
framtagandet av nationella riktlinjer.  

Förslag etapp 2 2020 

Till etapp 2 2020 för ordnat införande nominerades åtta läkemedelsterapier och 
fyra metoder. Av dessa föreslås ett ordnat införande med 
introduktionsfinansiering av sju, enligt tabell 1.  

Tabell 1. Läkemedel, metoder och kunskapsunderlag som prioriteras för introduktionsfinansiering. 
Kostnaderna i tabellen för läkemedelsbehandlingar avser endast läkemedelskostnad. 

Läkemedel, metod eller 

kunskapsunderlag 
Prio Introduktionsfinansiering (mnkr) 

Läkemedel   2020 juli-dec 2021 2022 jan-juni 

Kadcyla (trastuzumab emtansin)*, 
bröstcancer     -** xix xix xix 

Zejula (niraparib)*, äggstockscancer 2 xix xix xix 
Ajovy (fremanezumab)* och 
Aimovig (erenumab)*, kronisk 
migrän 

2 xix xix xix 

Votubia (everolimus), epilepsi på 
grund av tuberös skleros 2 1,4 5,3 6,8 

Metoder/Kunskapsunderlag   

2020 juli/sept -

dec 2021 

2022 jan- 

juni/dec 

Induktion v 41 + 0 vid överburenhet 2 10,1 24,2 14,1 
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Trombolys och trombektomi vid 
intrakraniell endovaskulär 
trombektomi 6–24 h 

2 Upphandling 
programvara 16,5  20,4  

Fetal RhD genotypning och 
antenatal RhD-profylax för att 
förebygga graviditetsimmunisering 

2 1,3 3,9  2,6 

Summa:  xix xix xix 
*) Kostnaden är konfidentiell enligt avtal med läkemedelsföretaget. 
**) Rangordnas ej eftersom NT-rådet rekommenderar regionerna att behandlingen bör införas 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 15 april 2020, § 87, beslutat om principer 
för utvecklingsanslaget och beredning inför finansiering av satsningar i vården. I 
beslutet anges att i de fall en ”bör”-rekommendation föreligger från NT-rådet eller 
nya rådet för medicintekniska produkter (MTP-rådet) görs en förenklad beredning 
med rimlighetsbedömning av nomineringen i PPR, utan sedvanlig fullständig 
utvärdering av nomineringen i beredningsgrupp. Läkemedlet Kadcyla 
(bröstcancer) omfattas av en ”bör”-rekommendation från NT-rådet och har 
därmed inte utvärderats enligt den regionala rangordningsmodellen för ordnat 
införande. Introduktionsfinansiering föreslås för användning i enlighet med NT-
rådets rekommendation. 

I nomineringen av de nya läkemedlen för behandling av kronisk migrän, Ajovy 
och Aimovig, påtalas ett behov av vårdresurser och en organisation av vården för 
att kunna följa nationella och regionala rekommendationer. Rekommendationerna 
ställer till exempel krav på en noggrann uppföljning och utvärdering av 
behandlingseffekten för varje patient samt uppföljning via Neuroregistret. Hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen har den 15 april 2020, § 78, gett hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av migrän- och 
övrig huvudvärksvård i Västra Götalandsregionen. Implementeringen av 
läkemedelsbehandling med Aimovig, Ajovy och liknande läkemedel, för 
kostnader utöver läkemedelskostnaden, kommer att hanteras vidare inom ramen 
för det uppdraget. 

Sammanfattning av analys och motivering till rangordning av samtliga 
nominerade läkemedel, metoder och kunskapsunderlag återfinns i bilaga 1, 
Ordnat införande 2020 etapp 2 Analys av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Regiongemensam finansiering av introduktionen av i tabell 1 redovisade 
läkemedel och metoder föreslås ske under två år, till och med juni 2022, om inget 
annat anges. De tillkommande kostnaderna för förslaget beräknas uppgå till xix 
mnkr 2020, xix mnkr 2021 och xix mnkr 2022 med utgångspunkt från förväntade 
aktuella patientvolymer. 
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Införandet kommer att följas upp fortlöpande. Introduktionsfinansieringen 
utbetalas i efterhand mot avrop. 

Ordnat införande med regiongemensam introduktionsfinansiering syftar till att 
underlätta ett likvärdigt införande av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag i rutinsjukvård i regionen. Det ordnade införandet innebär både 
en möjlighet och ett åtagande för utförarförvaltningarna, en möjlighet att få stöd 
för introduktionen och ett åtagande att föra in de nya läkemedlen, metoderna och 
kunskapsunderlagen i den redovisade omfattningen.  

Efter att introduktionsfinansieringen upphör tas finansieringsansvaret för de 
prioriterade läkemedlen, metoderna och kunskapsunderlagen över gemensamt av 
beställare och utförare i arbetet med vårdöverenskommelser och andra vårdavtal. 
Det är möjligt att ovan prioriterade åtgärder medför ett större eller mindre 
finansieringsbehov i vårdöverenskommelserna respektive vårdavtalen än det 
beräknade beloppet. Beställare och utförare förväntas arbeta proaktivt och 
kontinuerligt med utmönstring av läkemedel och metoder samt med att 
effektivisera sina processer för att skapa ekonomiska förutsättningar för att ta över 
finansieringsansvaret efter att introduktionsfinansieringen upphör. 

Genomförande och uppföljning av beslut 

Förvaltningarna ansvarar för genomförande av införande enligt beslut. Finns 
behov av en regional implementerings- och uppföljningsplan tas detta fram i 
samverkan med berörda verksamheter, grupper i kunskapsorganisationen samt 
Koncernstab hälso- och sjukvård. 

Beredning 

Inkomna nomineringar till ordnat införande granskas och bereds av Program- och 
prioriteringsrådets två beredningsgrupper, en för läkemedel och en för metoder 
och kunskapsunderlag. Det sammanvägda förslaget utformas av PPR, granskas 
därefter av ledningsgrupp för koncernstab hälso- och sjukvård innan beslut i 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

Koncernkontoret 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Anders Carlqvist 
Avdelningschef kunskapsstöd 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Analys av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag 2020, etapp 2. 
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Besluten skickas till 

För genomförande:  
 Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
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 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Regionalt cancercentrum väst  
 Program- och prioriteringsrådet 
 Regionala programområden 
 Läkemedelskommittén och terapigrupper 
 Anders Carlqvist  
 Kaarina Sundelin 
 Ingemar Sesevic 
 Jan Kilhamn 
 Anna Erlingsdotter Wass 
 Nina Brandström 
 Anna Lindhé 
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Bilaga 1 

Datum 2020-06-11 
Diarienummer HS 2020–00383  

  
 
 

Ordnat införande etapp 2 2020 

Analys av nya läkemedel, metoder och 
kunskapsunderlag 

Nya läkemedel/indikationer 

Åtta läkemedelsbehandlingar nominerades till etapp 2 2020. För två av dessa skjuts beslut 
upp då nationella underlag behöver inväntas. Av de övriga sex nomineringarna föreslås 
fyra för introduktionsfinansiering. Två läkemedelsbehandlingar föreslås inte prioriteras för 
introduktionsfinansiering via ordnat införande-processen. 
 
De fyra läkemedelsbehandlingar som prioriteras för introduktionsfinansiering är: 
 
 Kadcyla (trastuzumab emtansine) som postoperativ adjuvant behandling för 

patienter som ej fått komplett respons efter föregående neoadjuvant behandling 

vid HER2-positiv bröstcancer 
Nomineringen avser en ny återfallsförebyggande behandling vid en viss typ av 
bröstcancer. Någon analys eller rangordning har inte genomförts i den regionala 
processen för ordnat införande eftersom NT-rådets rekommendation till regionerna är 
att behandlingen bör användas.  
 
Studier har visat en högre frekvens av återfallsfri överlevnad med Kadcyla jämfört med 
dagens standardbehandling. Baserat på det hälsoekonomiska underlag som tagits fram 
av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är NT-rådets bedömning att 
behandlingen kan anses kostnadseffektiv. Effektstorleken bedöms som stor och 
tillförlitligheten till det kliniska underlaget som hög vilket sammantaget resulterat i 
NT-rådets rekommendation, att Kadcyla bör användas för behandling av vuxna 
patienter med HER2-positiv, tidig bröstcancer som har kvarvarande invasiv sjukdom, i 
bröst och/eller lymfkörtlar, efter neoadjuvant taxanbaserad och riktad HER2-
behandling. 
 
I VGR prognostiseras ca 17 patienter per år vara aktuella för behandling. Denna ges 
vid bröstenheter på NU, SKAS, SU och SÄS. Den tillkommande läkemedelskostnaden 
beräknas till XX mkr per år. Kadcyla har varit föremål för en nationell upphandling 
och VGR har tecknat avtal med företaget som innebär viss återbäring av kostnaden i 
efterhand. Läkemedelskostnaden är konfidentiell enligt avtal. 
 

 Zejula (niraparib) som monoterapi för underhållsbehandling av vuxna patienter 

med platinumkänslig, recidiverande höggradig serös epitelial ovarial-, tubar- eller 

primär peritoneal cancer, och som är i respons (komplett eller partiell) efter 

platinumbaserad cytostatika oavsett BRCA-status. 

Zejula är tabletter för behandling av en viss typ av äggstocks-(ovarial-)cancer till 
patienter som återfallit i sin sjukdom. Innan tablettbehandlingen startar ska man ha fått, 
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och svarat på, cytostatikabehandling. Sjukdomen svårighetsgrad bedöms som mycket 
hög. Effekten av behandlingen bedöms som god, risken måttlig och det vetenskapliga 
underlaget som måttligt starkt. Effekten är störst vid så kallad BRCA-mutation men 
anses kliniskt relevant för hela patientgruppen oavsett BRCA-status. I huvudstudien 
skattades att median progressionsfri överlevnadstid ökar från 5,5 till 21,0 månader 
bland patienterna med nedärvd BRCA-mutation genom användning av Zejula. 
 
TLV har bedömt att kostnaden för Zejula är rimlig i förhållande till nyttan och 
beslutat att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning. 
Begränsningen överensstämmer med nominerad indikation. 
 
Antalet patienter aktuella för behandling uppskattas till 60-65 per år och de 
tillkommande kostnaderna beräknas till xix mkr. I samband med TLVs 
förmånsbeslut har regionen tecknat ett avtal med läkemedelsföretaget som 
innebär viss återbäring av kostnaden i efterhand. Läkemedelskostnaden enligt 
avtal är konfidentiell. De höga tillkommande kostnaderna innebär en påtaglig 
risk för undanträngning av andra patientgrupper. 
 

 Ajovy (fremanezumab) och Aimovig (erenumab) vid kronisk migrän (≥15 

huvudvärksdagar per månad varav ≥8 migrändagar) till patienter som efter 

optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika 

profylaktiska behandlingar 

Ajovy och Aimovig tillhör en ny grupp läkemedel för behandling av kronisk migrän, 
CGRP-hämmare. Nomineringen avser behandling av en patientgrupp med en hög 
svårighetsgrad av sjukdom. 
 
Aimovig har tidigare utvärderats inom ordnat införande-processen, i etapp 2 
2019, vilket resulterade i en lägre rangordning, rangordning 3. Eftersom 
ytterligare ett läkemedel tillkommit, Ajovy, har en ny utvärdering genomförts. 
Effekten av behandlingen avseende minskning av antalet huvudvärksdagar 
bedöms som måttlig och kan variera stort mellan patienter. Det vetenskapliga 
underlaget bedöms som måttligt starkt. Utifrån dagens sammanlagde dataläge 
finns inga hållpunkter för väsentliga skillnader i klinisk nytta mellan de två 
läkemedlen Ajovy och Aimovig.  
 
TLV har bedömt att kostnaden för Aimovig respektive Ajovy är rimlig i 
förhållande till nyttan för en begränsad patientgrupp. Läkemedlen ingår i 
läkemedelsförmånerna med en begränsning som överensstämmer med 
patientgrupp enligt nomineringen. I NT-rådets rekommendation till regionerna 
anges att Aimovig och Ajovy kan användas vid kronisk migrän (≥15 
huvudvärksdagar per månad varav ≥8 migrändagar) till patienter som efter 
optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika 
profylaktiska behandlingar samt att effekten (minskning i antal månatliga 
migrändagar) utvärderas efter 3 månader och att Aimovig och Ajovy sätts ut 
vid utebliven effekt eller om minskningen i antal månatliga migrändagar 
understiger 30 procent. Behandlingen ska registreras i Neuroregistret. 
 
Ett införande av Aimovig och Ajovy i enlighet med NT-rådets 
rekommendation föreslås. När fullt infört bedöms ca 350 patienter behandlas 
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motsvarande en tillkommande läkemedelskostnad på xix mkr. I samband med 
TLVs förmånsbeslut har regionen tecknat avtal med läkemedelsföretagen som 
innebär viss återbäring av kostnaden i efterhand. Läkemedelskostnaden enligt 
avtal är konfidentiell. Införande innebär en risk för undanträngning av andra 
patientgrupper. Förutsättningarna för implementeringen utreds vidare inom 
rammen för uppdraget om att genomföra en genomlysning av migrän- och 
övrig huvudvärksvård i VGR (hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-04-15,  
§ 78). 
 

 Votubia (everolimus) vid svårbehandlad epilepsi på grund av tuberös skleros där 

epileptiska anfall kvarstår trots behandling med andra antiepileptiska läkemedel 

Det föds ca 17 barn per år i Sverige med den ovanliga genetiska sjukdomen tuberös skleros 
varav ca 80 procent utvecklar epilepsi. Votubia avses enligt nomineringen införas som 
tilläggsbehandling hos barn och vuxna där epileptiska anfall kvarstår trots behandling med 
andra antiepileptiska läkemedel. Sjukdomens svårighetsgrad bedöms som hög. Då 
huvuddelen av patienterna är barn påverkar tillståndet dem under många år och riskerar att 
få omfattande konsekvenser för deras utveckling. 
 
Effekten av behandlingen bedöms som god, risken låg och det vetenskapliga underlaget 
bedöms som måttligt starkt. I huvudstudien sågs, efter en 6 veckors titreringstid och en 12 
veckors behandlingsperiod, ett halverat antal krampanfall hos 15 procent i placebogruppen, 
28 procent i den lågexponerade behandlingsgruppen och 40 procent i den högexponerade 
behandlingsgruppen. 
 
Votubia ingår i läkemedelsförmånerna sedan 2012 enligt beslut från TLV då läkemedlet 
sedan tidigare används på andra indikationer. Den hälsoekonomiska utredningen i 
samband beslutet avsåg därmed inte nu aktuell indikation och någon sådan är inte 
heller att vänta. Ca 7 nya patienter per år bedöms bli aktuella för att starta behandling i 
VGR. Uppskattningsvis behandlas 40 patienter när behandlingen är fullt införd vilket 
skulle innebära tillkommande läkemedelskostnader på ca 14 mkr. Patentet beräknas 
dock falla, med prisnedgång som följd, innan man når upp i de volymerna. 
Behandlingen ges på SU och övriga sjukhus.  
 

Två läkemedelsbehandlingar föreslås inte prioriteras för introduktionsfinansiering via ordnat 
införande-processen: 

 
 Kymriah (tisagenlesleucel) för behandling av pediatriska och unga vuxna 

patienter upp till 25 års ålder med akut lymfatisk B-cellsleukemi (ALL) som är 

refraktär, recidiverande efter transplantation eller vid andra eller senare recidiv 

Behandlingen utgörs av en CAR-T-cellterapi och har tidigare utvärderats i ordnat 
införandeprocessen, i etapp 2 2019. Rangordning 3 kvarstår då inga publicerade studier 
tillkommit. NT-rådet rekommendation till regionerna är att Kymriah kan användas vid 
den aktuella indikationen. Enligt nomineringen bedöms ca 2 patienter per år vara 
aktuella för behandling. 

 

 Yescarta (axikabtagenciloleucel) för behandling av vuxna patienter med 

recidiverat eller refraktärt diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) och primärt 

mediastinalt storcelligt B-cellslymfom (PMBCL), efter två eller fler linjer av 

systemisk terapi 
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Behandlingen utgörs av en CAR-T-cellterapi och har tidigare utvärderats i ordnat 
införandeprocessen, i etapp 3 2019. Data har tillkommit i form av längre 
uppföljningstid i den registreringsgrundande studien. Evidensläget bedöms dock 
oförändrat avseende jämförelser av behandlingsutfall mellan Yescarta och idag bästa 
tillgängliga behandling. Rangordning 3 kvarstår därmed. NT-rådets rekommendation är 
att Yescarta kan användas vid den aktuella indikationen. Enligt nomineringen bedöms 
ca 5 patienter per år vara aktuella för behandling. 

 
Beslut om två nomineringar skjuts upp i väntan på ytterligare underlag. Dessa är: 
 
 Lynparza (olaparib) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med 

medfödd BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller 

metastaserad bröstcancer 
Beslut om ordnat införande och introduktionsfinansiering skjuts upp i väntan på beslut från 
TLV avseende om behandlingen ska ingå i läkemedelsförmånerna. 
 

 Talzenna (talazoparib) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med 

medfödd BRCA1/2-mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller 

metastaserad bröstcancer 
Beslut om ordnat införande och introduktionsfinansiering skjuts upp i väntan på beslut från 
TLV avseende om behandlingen ska ingå i läkemedelsförmånerna. 
 
 

Nya metoder och kunskapsunderlag 

Till etapp 2 2020 nominerades fyra metoder till ordnat införande. En av de nomi-
nerade metoder bedöms inte uppfylla kostnadskriterierna och de tre metoder som i 
rangordningsmodellen fått rangordning 2 och som prioriteras för introduktions-
finansiering är:  
 
 Induktion v 41+0 

En graviditet varar i 40 veckor. Induktion v 41+0 innebär att på konstgjord väg starta 
en förlossning när kvinnan passerat beräknat förlossningsdatum med en vecka, vilket är 
en vecka tidigare jämfört med nuvarande praxis i VGR. Socialstyrelsen uppdragit åt 
Nationellt programområde Kvinnosjukvård och förlossning att samla en expertgrupp 
som ska ta fram rekommendation om induktion på överburenhetsindikation i v.41+0. 
Nomineringsprocessen pågår och gruppen förväntas kunna starta arbetet i höst. 
 
Metoden har granskats enligt regionens rangordningsmodell. Ur det ofödda barnets 
perspektiv bedöms sjukdomens svårighetsgrad som hög till mycket hög. Metoden 
reducerar risken för fosterdöd, dock är storleksordningen på minskningen osäker. 
Metoden ökar inte frekvensen av kejsarsnitt eller andra instrumentella åtgärder eller 
komplikationer, således är risken med åtgärden liten. Kostnadseffektiviteten bedöms 
som rimlig. Antal berörda patienter i VGR beräknas till 2090 st/år och tillkommande 
kostnader på drygt 24 mkr/år. 
 
Alla förlossningsenheter i VGR är berörda. 
 
Uppföljning sker via svenska Graviditetsregistret. 
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 RMR Trombolys och trombektomi 6–24 h 

Trombektomi (”mekanisk propputdragning”) används vid stroke som orsakas av en 
propp i en av hjärnans större artärer. I dag görs trombektomi upp till som mest 6 
timmar från symtomdebut. Ny vetenskap har visat att det för en selekterad mindre 
andel patienter också är möjligt att göra en trombektomi med gott resultat upp till 24 
timmar efter symtomdebut. 

 
Metoden har granskats enligt regionens rangordningsmodell. Sjukdomens svårighets-
grad har bedömts som hög till mycket hög. Effekt av behandlingen bedöms vara god 
och risken med behandlingen liten. Kostnadseffektiviteten bedöms vara rimlig. 
Metoden är ur ett samhällsperspektiv kostnadsbesparande då patienten efter behandling 
blir autonom och kan fortsätta livet utan behov av stöd från samhälle eller närstående. 
Antal berörda patienter i VGR beräknas till drygt 90 st/år och tillkommande kostnader 
bedöms till ca 20 mkr/år. 
 
Berörda förvaltningar är alla akutsjukhus i VGR. Trombektomin utförs på Sahlgrenska 
universitetssjukhuset/SU. 
 
Uppföljning av trombektomi 6–24 timmar kommer att kunna följas via nationella 
register, Riksstroke och EVAS, från 2021. 

 
 Fetal RhD genotypning och antenatal RhD-profylax  

Metoden berör endast RhD- (negativa) gravida kvinnor, vilket är ca 15 % av antal 
gravida i VGR. Metoden innebär att ta ett blodprov på den gravida och Rh- (negativa) 
kvinnan för att identifiera barnets RhD-faktor. ”RhD” ingår i blodgruppssystemets 
indelning, där minus (-) betyder att faktorn saknas och plus (+) att faktorn finns. Syftet 
med blodprovet är att identifiera RhD+ (positiva) barn till RhD- (negativa) kvinnor för 
att kunna ge RhD-profylax till de kvinnor som bär på ett RhD+ (positivt) barn. 
Behandlingen förhindrar att kvinnan utvecklar antikroppar mot barnets blodkroppar 
vilket kan leda till fosterskador. Risken för immunisering är störst i slutet av 
graviditeten och i samband med förlossningen. RhD-profylax har använts sen 1969 
men barnets RhD har tidigare kunnat identifierats först efter att barnet varit fött. 
 
Metoden har granskats enligt regionens rangordningsmodell. Sjukdomens svårighets-
grad bedöms hos kvinnan som låg men hos det ofödda barnet som hög till mycket hög. 
Effekten av behandlingen är god. När RhD-profylax infördes 1969 sjönk 
graviditetsimmuniseringar från 14 till 1 %, och med den nya metoden förbättras detta 
ytterligare, från 1 % till 0,2 %. Risk med behandlingen är låg. Effekten av 
behandlingen bedöms som god. Kostnadseffektiviteten bedöms som rimlig och bespar-
ingar görs till följd av den lägre risken för immunisering, vilket framförallt medför 
lägre kostnader för fostermedicin, obstetrik, neonatalvård, pediatrik och habilitering. 
Antal berörda patienter i VGR beräknas till drygt 3500 st/år och tillkommande 
kostnader är knappt 4 mkr/år. 

 
Berörda förvaltningar är Regionhälsan och Barnmorskegruppen. 
 
Uppföljning görs via Graviditetsregistret och svenskt neonatalt kvalitetsregister (PNQ). 
Spårbarhet för immuniseringar finns i bloddatasystemet på Transfusionsmedicin. 
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Serologisk blodgruppering kommer att utföras på det nyfödda barnet och resultatet 
kommer att jämföras mot den genomiska typningen utförd under graviditet som 
kvalitetssäkring. 

 
En metod uppfyller inte kriterierna för ordnat införande, denna är: 
 
 VAE (vakuum-assisterad excision) 

VAE innebär att via ett mindre kirurgiskt ingrepp, med hjälp av ultraljud och i 
lokalbedövning, avlägsna tumörvävnad i de fall där diagnos eller grad av 
malignitet är oklar. Nuvarande metod innebär ett kirurgiskt ingrepp i narkos. 
Den beräknade tillkommande kostnaden, på drygt 1,5 mkr, uppfyller inte 
kostnadskriteriet för ordnat införande om en årlig merkostnad på minst 2 mkr.  
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Bifogar beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 190 

Fortsatt hantering av pågående närakuter och struktur för 

det akuta omhändertagandet 

Diarienummer HS 2018-00118 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner för egen del att Närakut 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och Drottning Silvias Barn- och 
Ungdomssjukhus förlängs att gälla till och med 2021-12-31. 
Tilläggsöverenskommelse tecknas med styrelsen för Närhälsan för 
perioden 2020-08-16 - 2021-12-31. Senast 2021-06-15 ska besked lämnas 
om verksamhetens fortsättning.  

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner för egen del att 
tilläggsöverenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
styrelsen för Närhälsan om förbättrat akut omhändertagande i Norra 
Bohuslän (Tanumshede) förlängs att gälla till och med 2021-12-31. Senast 
2021-02-15 ska besked lämnas om verksamhetens fortsättning. 

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner för egen del att 
tilläggsöverenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
styrelsen för Närhälsan om Närakut Lidköping förlängs att gälla till och 
med 2021-12-31. Senast 2021-06-15 ska besked lämnas om 
verksamhetens fortsättning. 

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att inte förlänga pilotprojekt för 
förbättrat akut omhändertagande i Skene efter den 2020-08-15. 

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
de justerade tilläggsöverenskommelserna enligt punkterna 1-3 ovan. 

6. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att presentera en samlad 
utvärdering av pilotverksamheterna samt en plan för framtida struktur för 
det akuta omhändertagandet senast 2021-01-15.  

7. Förlängningen av pilotverksamheterna finansieras under 2021 med hälso- 
och sjukvårdsstyrelsens omställningsmedel till ett maximalt belopp om 50 
mnkr. För 2020 finns medel avsatta i budget för en förlängning av 
pilotverksamheterna.   

Sammanfattning av ärendet 

I regionfullmäktiges strategi för omställning av hälso- och sjukvården framgår att 
sjukhusens akutmottagningar ska fokusera på de svårast sjuka patienterna. Därför 
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ska Västra Götalandsregionen utveckla vården för akuta vårdbehov på olika 
vårdnivåer som 1177, vårdcentraler, jourcentraler, mobila team och sjukhusens 
specialiserade akutmottagningar. I hälso- och sjukvårdsstyrelsens handlingsplan 
för omställningen ska ett koncept för ett förbättrat akut omhändertagande genom 
vårdnivån Närakut testas. Detta har genomförts i fyra piloter, alla med olika 
förutsättningar och geografisk placering. De fyra piloterna är: 

 Närakuten på SU/Östra sjukhuset som öppnade i november 2017  
 Närakuten i Tanumshede som omdanades från jourcentral och utökade 

sina öppettider i augusti 2018.  
 Närakuten i Skene som omdanades från jourcentral i april 2019. (Har 

tillfälligt stängt 4 april till 31 augusti på grund av Coronautbrottet) 
 Närakuten i Lidköping som omdanades från jourcentral och flyttade in på 

Lidköpings sjukhus i april 2019.  

Överenskommelser för piloterna SU/Östra, Skene och Lidköping löper ut den 15 
augusti 2020. Piloten i Tanumshede löper ut den 15 augusti 2021. 

Det pågår en utredning kring framtidens vårdutbudsstruktur i Västra 
Götalandsregionen. Ett beslut om vårdnivåer i det akuta omhändertagandet 
behöver vara integrerat och samordnat med den utredningen.  

Koncernkontoret föreslår att tilläggsöverenskommelserna om pågående närakuter, 
förutom närakuten Skene, förlängs till och med 2021-12-31. Förslaget innebär en 
harmonisering av gällande villkor i respektive tilläggsöverenskommelse avseende 
förlängning och uppsägningstider.  

Närakuten SU/Östra har reglerats via tilläggsöverenskommelse mellan hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Regionhälsan. Verksamheten har dock 
bedrivits av Närhälsan. Koncernkontoret föreslår därför att 
tilläggsöverenskommelse angående närakuten SU/Östra och DSBUS tecknas 
mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Närhälsan från och med 
2020-08-16 - 2020-12-31.  

Koncernkontoret föreslår också att det ska tas fram en samlad plan för hur arbetet 
med nivåer inom det akuta omhändertagandet ska fortsätta. Förlängningen av 
piloterna ger också ytterligare tid att utvärdera och sammanställa underlag till denna 
plan som ska presenteras senast 2021-01-15. Planen ska, förutom att ta hänsyn till 
genomförda utvärderingar av konceptet Närakuter, också samordnas med 
strategin för framtida utbudsstruktur samt ta hänsyn till andra stora 
förändringsarbeten inom omställningen, så som digitaliseringen och nära vård. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-15, reviderat 2020-06-18 

Skickas till 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
 Samtliga sjukhusstyrelser för kännedom 
 Styrelsen för Regionhälsan för kännedom 
 Styrelsen för Närhälsan för kännedom 
 Kaarina Sundelin för genomförande 
 Björn Järbur och Operativa styrgruppen för koncentration för kännedom 
 Marie Gustavsson och Emma Mattsson för kännedom 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-15 
reviderat 2020-06-18 
Diarienummer HS 2018-00118 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Annika Larsson, Levi Siljemyr 
Telefon: 070-9374189 
E-post: annika.ma.larsson@vgregion.se 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Fortsatt hantering av pågående närakuter och 

struktur för det akuta omhändertagandet  

Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner för egen del att Närakut 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra och Drottning Silvias Barn- och 
Ungdomssjukhus förlängs att gälla till och med 2021-12-31. 
Tilläggsöverenskommelse tecknas med styrelsen för Närhälsan för 
perioden 2020-08-16 - 2021-12-31. Senast 2021-06-15 ska besked lämnas 
om verksamhetens fortsättning.  

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner för egen del att 
tilläggsöverenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
styrelsen för Närhälsan om förbättrat akut omhändertagande i Norra 
Bohuslän (Tanumshede) förlängs att gälla till och med 2021-12-31. Senast 
2021-02-15 ska besked lämnas om verksamhetens fortsättning. 

3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner för egen del att 
tilläggsöverenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
styrelsen för Närhälsan om Närakut Lidköping förlängs att gälla till och 
med 2021-12-31. Senast 2021-06-15 ska besked lämnas om 
verksamhetens fortsättning. 

4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att inte förlänga pilotprojekt för 
förbättrat akut omhändertagande i Skene efter den 2020-08-15. 

5. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
de justerade tilläggsöverenskommelserna enligt punkterna 1-3 ovan. 

6. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att presentera en samlad 
utvärdering av pilotverksamheterna samt en plan för framtida struktur för 
det akuta omhändertagandet senast 2021-01-15.  

  



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fortsatt hantering av pågående närakuter och struktur för

Datum 2020-06-15 
Diarienummer HS 2018-00118 

 

2 (5) 

 
7. Förlängningen av pilotverksamheterna finansieras under 2021 med hälso- 

och sjukvårdsstyrelsens omställningsmedel till ett maximalt belopp om 50 
mnkr. För 2020 finns medel avsatta i budget för en förlängning av 
pilotverksamheterna.   

Sammanfattning av ärendet 

I regionfullmäktiges strategi för omställning av hälso- och sjukvården framgår att 
sjukhusens akutmottagningar ska fokusera på de svårast sjuka patienterna. Därför 
ska Västra Götalandsregionen utveckla vården för akuta vårdbehov på olika 
vårdnivåer som 1177, vårdcentraler, jourcentraler, mobila team och sjukhusens 
specialiserade akutmottagningar. I hälso- och sjukvårdsstyrelsens handlingsplan 
för omställningen ska ett koncept för ett förbättrat akut omhändertagande genom 
vårdnivån Närakut testas. Detta har genomförts i fyra piloter, alla med olika 
förutsättningar och geografisk placering. De fyra piloterna är: 

 Närakuten på SU/Östra sjukhuset som öppnade i november 2017  
 Närakuten i Tanumshede som omdanades från jourcentral och utökade 

sina öppettider i augusti 2018.  
 Närakuten i Skene som omdanades från jourcentral i april 2019. (Har 

tillfälligt stängt 4 april till 31 augusti på grund av Coronautbrottet) 
 Närakuten i Lidköping som omdanades från jourcentral och flyttade in på 

Lidköpings sjukhus i april 2019.  

Överenskommelser för piloterna SU/Östra, Skene och Lidköping löper ut den 15 
augusti 2020. Piloten i Tanumshede löper ut den 15 augusti 2021. 

Det pågår en utredning kring framtidens vårdutbudsstruktur i Västra 
Götalandsregionen. Ett beslut om vårdnivåer i det akuta omhändertagandet 
behöver vara integrerat och samordnat med den utredningen.  

Koncernkontoret föreslår att tilläggsöverenskommelserna om pågående närakuter, 
förutom närakuten Skene, förlängs till och med 2021-12-31. Förslaget innebär en 
harmonisering av gällande villkor i respektive tilläggsöverenskommelse avseende 
förlängning och uppsägningstider.  

Närakuten SU/Östra har reglerats via tilläggsöverenskommelse mellan hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Regionhälsan. Verksamheten har dock 
bedrivits av Närhälsan. Koncernkontoret föreslår därför att 
tilläggsöverenskommelse angående närakuten SU/Östra och DSBUS tecknas 
mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Närhälsan från och med 
2020-08-16 - 2020-12-31.  

Koncernkontoret föreslår också att det ska tas fram en samlad plan för hur arbetet 
med nivåer inom det akuta omhändertagandet ska fortsätta. Förlängningen av 
piloterna ger också ytterligare tid att utvärdera och sammanställa underlag till denna 
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plan som ska presenteras senast 2021-01-15. Planen ska, förutom att ta hänsyn till 
genomförda utvärderingar av konceptet Närakuter, också samordnas med 
strategin för framtida utbudsstruktur samt ta hänsyn till andra stora 
förändringsarbeten inom omställningen, så som digitaliseringen och nära vård. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Utvärdering 

Under december 2019 presenterades en utvärdering av samtliga pågående piloter. 
Följande slutsatser kunde dras i utvärderingen: 

 Patienterna är nöjda med sina besök på Närakuterna.  
 För att Närakuterna ska bidra till kortare ledtider på akutmottagningarna 

behöver närakuten finnas i direkt anslutning till akutmottagningen.  
 En förutsättning för ett nära samarbete mellan vårdcentralen och 

akutsjukhuset är geografisk närhet.  
 Ett bra samarbete skapas då olika professioner medverkar i 

utvecklingsarbetet  
 Ett bra samarbete kräver att medarbetarna ges tid att lära känna varandra 

och varandras verksamheter.  
 

Den 17 januari 2020 anordnade hälso- och sjukvårdsstyrelsen ett seminarium där 
resultaten från utvärderingen presenterades och diskuterades. Sammantaget 
bedömdes Skene och Lidköping ha varit igång för kort tid för att några slutsatser 
skulle kunna dras. Ett beslut om förlängning av pågående piloter till och med 
2020-08-15 hade beslutats av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-12-04. 
Lidköping och Skene ska därför utvärderas under hösten 2020 och kunskapen 
som genererats under piloterna sammanställas. 

Vad gäller närakuten Skene har ambitionen att skapa bättre tillgänglighet och en 
patientnära vård inte kunnat påvisas då belastningen på Södra Älvsborgs Sjukhus 
akutmottagning inte minskat. Närakuten har tillfälligt stängt 4 april till 31 augusti 
2020 på grund av Corona-pandemin. Koncernkontoret bedömer i nuläget att det 
saknas förutsättningar för att fortsätta bedriva närakut i Skene och föreslår därför 
att denna pilot inte förlängs. Verksamheten på sjukhuset i Skene fortsätter därmed 
som ordinarie jourcentral. 

Vid närakuten i Lidköping finns det efter inledningen av pilotverksamheten behov 
av att tydligare följa angivna arbetssätt för närakut. Därför har det tagits fram en 
överenskommelse gällande spotcheck med gemensam bemanning.  

Fortsatt arbete 

Vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens seminarium i januari 2020 väcktes flera frågor 
som tydliggjorde att det fanns ett behov av att beskriva den akuta vårdens 
förutsättningar ur flera dimensioner. 
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Baserat på den framtida utbudsstrukturen och den kunskap som piloterna 

genererat ska ett förslag till framtida nivåer i det akuta omhändertagandet 
formuleras och förslag till finansieringsmodell fastställas.  

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

De fyra piloterna är redan budgeterade för drift hela 2020. Kostnaderna för närakut 
Skene har upphört. 

Finansiering med 50 mnkr för 2021 sker inom ramen för hälso- och 
sjukvårdsstyrelsens omställningsbudget.  

Genomförande och uppföljning av beslut 

Koncernkontoret kommer att ta fram en plan för det framtida akuta omhändertagandet 
som överlämnas till HSS senast 2021-01-15. Förslaget till plan ska innehålla en 
beskrivning av hur Västra Götalandsregionen ska tillgodose invånarnas behov av 
akutsjukvård med hög kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. Förslaget ska 
koordineras med strategin för framtida utbudsstruktur och andra stora 
utvecklingsarbeten inom omställningen som digitalisering och nära vård och också 
innehålla en modell för långsiktigt hållbar finansiering. 

Beredning 

Ärendet har beretts inom operativ styrgrupp koncentration - inom ramen för 
omställningen av hälso- och sjukvården. 

I beredningen av ärendet har samråd skett med representanter för Regionhälsan 
och Närhälsan. Båda parter har ställt sig positiva till att tilläggsöverenskommelsen 
om närakut SU/Östra och DSBUS flyttas över från Regionhälsan till Närhälsan. 

MBL-förhandling kommer att ske inför hälso- och sjukvårdsstyrelsens 
sammanträde. 

Koncernkontoret 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Tidigare beslut 

 Regionfullmäktige 2017-05-16, § 43, Strategi för hälso- och sjukvårdens 
omställning i Västra Götalandsregionen (RS 2017-02037)  
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 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-05-31, § 145 Handlingsplan 2017-
2018 för omställningen av hälso- och sjukvården (HS 2017-00258)  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-11-09, § 301, 
Tilläggsöverenskommelse om närakut vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra (HS 2017-00308)  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-12-19, Förbättrat akut 
omhändertagande i Norra Bohuslän (HS 2017-00951)  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2018-06-12, § 193, Handlingsplan 2018-
2019 för omställningen av hälso- och sjukvården, budget för 
genomförande 2018 (HS 2018-00460)  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2018-11-21, § 357, Uppstart av två nya 
pilotverksamheter för förbättrat akut omhändertagande/närakuter (HS 
2018-00118)  

 Utvärderingsplan - Pilotprojekt för förbättrat akut omhändertagande (HS 
2018-00118)  

 Utvärdering av närakuter och hantering av piloterna 2020, 2019-12-04, § 
328,  (HS 2018-00118) 

Besluten skickas till 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
 Samtliga sjukhusstyrelser för kännedom 
 Styrelsen för Regionhälsan för kännedom 
 Styrelsen för Närhälsan för kännedom 
 Kaarina Sundelin för genomförande 
 Björn Järbur och Operativa styrgruppen för koncentration för kännedom 
 Marie Gustavsson och Emma Mattsson för kännedom 
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Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 188 

Förlängd avgiftsfrihet för personer som vårdas för covid-19 

som inte omfattas av smittskyddslagen (SFS 2004:168) 

Diarienummer HS 2020-00447 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om förlängd avgiftsfrihet för 
personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av Smittskyddslagen 
(SFS  2004:168) från och med den 1 september 2020 till och med den  
31 december 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att förebygga och minska spridningen av 
smittsamma sjukdomar. Därför är undersökning, vård och behandling för 
allmänfarliga sjukdomar avgiftsfria enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168). 
Avgiftsfriheten är dock begränsad, bland annat till den som är bosatt i Sverige. 
Flera grupper är självbetalande för all vård som ges enligt Smittskyddslagen. 

Regionfullmäktige har den 19 maj 2020, § 62, beslutat om avgiftsfrihet för 
personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av Smittskyddslagen (SFS 
2004:168). Beslutet gäller till och med 31 augusti 2020. Regionfullmäktige 
bemyndigade också hälso- och sjukvårdsstyrelsen att besluta om tillfällig 
förlängning av beslutet om fortsatt behov föreligger.  

Beslutet innebär att undersökning, vård och behandling för covid-19 ska vara 
avgiftsfria för personer som är självbetalande. Det gäller både öppen och sluten 
vård. Beslutet gäller inte personer som har försäkring eller kan uppvisa giltigt EU-
kort eller intyg. 

Koncernkontoret bedömer att det finns behov att förlänga beslutet om 
avgiftsfrihet till och med den 31 december 2020. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-15 
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Skickas till 

För genomförande: 
 Samtliga utförarstyrelser hälso-och sjukvård inom Västra Götalandsregionen  
 Marie Gustafsson för vidarebefordran inom vårdvalen  
 Levi Siljemyr för vidarebefordran till privata vårdgivare med avtal med VGR  
 Servicenämnden  

För kännedom: 
 Regionstyrelsen  
 Smittskydd  
 Ann Söderström 
 Carin Svensk  
 Anette Fogels 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-15 
Diarienummer HS 2020-00447 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Frida Bjurström 
Telefon: 070-323 39 36 
E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Förlängd avgiftsfrihet för personer som vårdas 

för covid-19 som inte omfattas av 

smittskyddslagen (SFS 2004:168) 

Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om förlängd avgiftsfrihet för 
personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av Smittskyddslagen 
(SFS  2004:168) från och med den 1 september 2020 till och med den  
31 december 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att förebygga och minska spridningen av 
smittsamma sjukdomar. Därför är undersökning, vård och behandling för 
allmänfarliga sjukdomar avgiftsfria enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168). 
Avgiftsfriheten är dock begränsad, bland annat till den som är bosatt i Sverige. 
Flera grupper är självbetalande för all vård som ges enligt Smittskyddslagen. 

Regionfullmäktige har den 19 maj 2020, § 62, beslutat om avgiftsfrihet för 
personer som vårdas för covid-19 som inte omfattas av Smittskyddslagen (SFS 
2004:168). Beslutet gäller till och med 31 augusti 2020. Regionfullmäktige 
bemyndigade också hälso- och sjukvårdsstyrelsen att besluta om tillfällig 
förlängning av beslutet om fortsatt behov föreligger.  

Beslutet innebär att undersökning, vård och behandling för covid-19 ska vara 
avgiftsfria för personer som är självbetalande. Det gäller både öppen och sluten 
vård. Beslutet gäller inte personer som har försäkring eller kan uppvisa giltigt EU-
kort eller intyg. 

Koncernkontoret bedömer att det finns behov att förlänga beslutet om 
avgiftsfrihet till och med den 31 december 2020. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 

Hälso- och sjukvården har ett uppdrag att förebygga och minska spridningen av 
smittsamma sjukdomar. Därför är undersökning, vård och behandling för 
allmänfarliga sjukdomar avgiftsfria enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168).  

Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom men avgiftsfriheten är begränsad till bosatta 
i Sverige enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken, asylsökande och den som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd samt till den som har rätt till förmåner utan att 
vara bosatt här enligt förordning (EG) nr 883/2004. EU-medborgare ska kunna 
uppvisa giltigt EU-kort eller intyg som visar att personen har rätt till vård i 
Sverige.  

Personer som inte ingår i ovanstående personkretsar är självbetalande för all vård, 
inklusive vård enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168). Det gäller bland annat 
kvotflyktingar och anhöriginvandrare som inte är bosatta och därmed saknar 
personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-
kort. 

Beslutet innebär att undersökning, vård och behandling för covid-19 ska vara 
avgiftsfri för personer som är självbetalande. Det gäller både öppen och sluten 
vård. Beslutet gäller inte personer som har försäkring eller kan uppvisa giltigt EU-
kort eller intyg. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Förslaget medför minskade intäkter för utförarna. De ekonomiska konsekvenserna 
får hanteras när situationen stabiliserats, i enlighet med regionstyrelsens beslut 
den 31 mars 2020 §100. 

Koncernkontoret 

Ann Söderström  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Anders Carlqvist 
Avdelningschef kunskapsstöd

Tidigare beslut 

 Regionfullmäktiges beslut 2020-05-19, § 62, Avgiftsfrihet för personer 
som vårdas för covid-19 som inte omfattas av smittskyddslagen  
(SFS 2004:168) 
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Besluten skickas till 

För genomförande till: 

 Samtliga utförarstyrelser hälso-och sjukvård inom Västra Götalandsregionen  
 Marie Gustafsson för vidarebefordran inom vårdvalen  
 Levi Siljemyr för vidarebefordran till privata vårdgivare med avtal med VGR  
 Servicenämnden  

För kännedom till: 

 Regionstyrelsen  
 Smittskydd  
 Ann Söderström 
 Carin Svensk  
 Anette Fogels 
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Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 30 juni 2020 19:15 
Till: Kaarina Sundelin; Sofia Hedenlund; Annika Mårtensson; HSN Göteborg FB; 

HSN Norra FB; HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB; NU Nusjukv 
kansli; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Habiliteringochhälsa; PV 
Närhälsan; Regionhälsan; Sjukhusen väster styrelsen FB; Skaraborgs 
Sjukhus FB; Säs; folktandvården info 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 24 juni 2020 - § 173 Anvisningar 
för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 24 
juni 2020 - Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021.pdf; Bilaga 
§ 173a - Protokollsanteckning från (S) Anvisningar för 
vårdöverenskommelsearbetet 2021.pdf; Bilaga § 173b - 
Protokollsanteckning från (V) Anvisningar för 
vårdöverenskommelsearbetet 2021.pdf; Bilaga § 173c - Yrkande från 
Jonas Andersson (L) Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 
2021.pdf; Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021.pdf; 
Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021.pdf; Protokollsutdrag 
från omställnings- och samordningsberedningens sammanträde den 5 juni 
2020 - Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021.pdf 

 
Hej! 
 
Bifogar beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
Samtliga handlingar finns att läsa på hälso- och sjukvårdsstyrelsens hemsida. 
 
 
Vänliga hälsningar  

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 173 

Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

Diarienummer HS 2020-00428 

Beslut 

1. Under rubriken ”Effekter av covid-19” på sidan 4 i förslag till anvisningar 
för vårdöverenskommelsearbetet 2021 kompletteras texten med: 

”Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) slår fast att den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Covid-19-
pandemin har haft och har fortsatt en stor påverkan på rutinsjukvården. 
Principer för att prioritera resurser inom hälso- och sjukvården utifrån 
Hälso- och sjukvårdslagen bör därför få ett extra fokus framgent.” 

2. Under rubriken ” Satsningar på psykiatri och bättre akuta flöden” på sidan 
10 i förslag till anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 
kompletteras texten med: 

” De ramhöjningar som under åren 2015–2017 tillförts psykiatrin med  
250 mnkr samt satsningar på akut- och prehospital verksamhet med  
200 mnkr kvarstår under 2021 till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.   

Medlen för akut- och prehospital verksamhet fördelas 2021 på samma sätt 
som för 2020, med fortsatt fokus och uppföljning avseende akutläkare. 
Utbetalning sker i tolftedelar. 

Medlen för psykiatri fördelas i huvudsak på samma sätt 2021 som för 
2020. Fördelningen av psykiatrimedlen kommer att värderas gentemot de 
statsbidragsfinansierade verksamheterna då statsbidraget psykisk hälsa 
beräknas minska 2021.” 

3. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen fastställer i övrigt anvisningar för 2021 års 
vårdöverenskommelsearbete. 

Protokollsanteckningar 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen medger att protokollsanteckningar från 
ledamöterna för Socialdemokraterna (bilaga 173a) och ledamöterna från 
Vänsterpartiet (bilaga 173b) får bifogas protokollet. 
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Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med regionfullmäktiges beslut om budget för 2021, den 9 juni 2020, har 
regionstyrelsen i uppdrag att besluta om Regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet 2021 (dnr RS 2020–02906). Som komplement till dessa 
riktlinjer har hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att fastställa detaljerade 
anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021–2023.  Detta görs i enlighet 
med hälso- och sjukvårdsstyrelsens reglemente som anger att styrelsen ska 
”besluta om anvisningar för beställningar och vårdöverenskommelser i syfte att 
samordna Västra Götalandsregionens beställningsarbete”. Ärendet har 
koordinerats med regionstyrelsens riktlinjer för detaljbudget 2021 och ärendet om 
priser och vissa ersättningar till sjukhusen för 2021 samt ärende om fördelning av 
statsbidrag 2021. Tillsammans ger dessa ärenden en samlad bild av 
förutsättningar för budget och beställning  

Regionfullmäktige har angett att hälso- och sjukvårdsnämnderna och 
utförarstyrelser ska vara överens senast 30 september. För att skapa 
förutsättningar för detta samt underlätta i arbetet med detaljbudgetar är det av 
största vikt att beslut som påverkar fattas formellt av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna så tidigt som möjligt, 
enligt regionfullmäktiges beslut dock senast 31 augusti. De huvudsakliga 
förutsättningarna och inriktningen för hälso- och sjukvårdsnämndernas och 
utförarstyrelsernas vårdöverenskommelsearbete anges i regionfullmäktiges beslut 
om budget och i strategi för omställning av hälso- och sjukvården.   

I Riktlinjer för detaljbudget 2021 som behandlats vid regionstyrelsens 
sammanträde den 23 juni är förslaget att beställare och utförare ska teckna 
överenskommelser för 2021. Överenskommelserna ska dock ha en långsiktig 
inriktning och innehålla planeringstal för 2022 och 2023. Planeringstalen ska ange 
riktningen för en fortsatt överföring från slutna till öppna vårdformer/mobil 
närvård, ökad digitalisering samt utskiftning från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU) till övriga sjukhus i Göteborgsområdet. 

Denna anvisning arbetades fram under covid-19-pandemin med smittspridning 
och många omfattande snabba förändringar inom hälso- och sjukvården i Västra 
Götaland. Bland annat var ökningen av digitala vårdkontakter och mobila 
lösningar under mars-april 2020 lösningar mycket stor. Det är viktigt att dessa 
förändringar vidmakthålls och fortsätter utvecklas. Hälso- och 
sjukvårdsnämnderna ska beakta dessa effekter i vårdöverenskommelserna genom 
anpassning av vårdvolymer och vårdformer. 

Beredning 

Omställnings- och samordningsberedningen har behandlat ärendet den 5 juni 2020. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-15 
 Protokollsutdrag från omställnings- och samordningsberedningen  

2020-06-05, § 25 
 Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

Yrkanden på sammanträdet 

Jonas Andersson (L) lämnar följande tilläggsyrkande (bilaga § 173c): 

1. Texten under rubriken ”Effekter av covid-19” på sidan 4 i förslag till 
anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 kompletteras med 
texten: 

”Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) slår fast att den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Covid-19-
pandemin har haft och har fortsatt en stor påverkan på rutinsjukvården. 
Principer för att prioritera resurser inom hälso- och sjukvården utifrån 
Hälso- och sjukvårdslagen bör därför få ett extra fokus framgent.” 

2. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen fastställer i övrigt anvisningar för 2021 års 
vårdöverenskommelsearbete. 

Jonas Andersson (L) lämnar även följande tilläggsyrkande: 

1. Under rubriken ” Satsningar på psykiatri och bättre akuta flöden” på sidan 
10 i förslag till anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 
kompletteras texten med: 

” De ramhöjningar som under åren 2015–2017 tillförts psykiatrin med  
250 mnkr samt satsningar på akut- och prehospital verksamhet med  
200 mnkr kvarstår under 2021 till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.   

Medlen för akut- och prehospital verksamhet fördelas 2021 på samma sätt 
som för 2020, med fortsatt fokus och uppföljning avseende akutläkare. 
Utbetalning sker i tolftedelar. 

Medlen för psykiatri fördelas i huvudsak på samma sätt 2021 som för 
2020. Utbetalning sker i tolftedelar med uppföljning under året. 
Fördelningen av psykiatrimedlen kommer att värderas gentemot de 
statsbidragsfinansierade verksamheterna då statsbidraget psykisk hälsa 
beräknas minska 2021.” 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer först proposition på liggande förslag och finner att hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen bifaller detta. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jonas Anderssons (L) tilläggsyrkanden 
och finner att hälso- och sjukvårdsstyrelsen bifaller dessa. 

Skickas till 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för hantering 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård för kännedom 
 Kaarina Sundelin för kännedom  
 Sofia Hedenlund för kännedom 
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PROTOKOLLSANTECKNING 
2020-06-24 

Ärende 14 

Dnr: HS 2020-00428 

 

Till  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

 

 

Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

I juni togs en budget på mycket osäkra grunder och därför beslutade regionfullmäktige 
att en ny budget kommer att tas i november. Samma osäkerhet gäller även kommande 
statsbidragen. I nuläget är kostnaderna för åtgärder i samband med covid-19 mycket 
osäkra. Det finns en stor oro angående den vård som har blivit eftersatt, samt hur 
verksamheterna ska anpassa sig till det. Vi vet heller inte när pandemin är över och vad 
den slutgiltiga konsekvensen blir för samhället i stort och hur det kommer att påverka 
patienter, personal, konjunkturen, skatteintäkter osv. I november vet vi 
hörhoppningsvis mer om pandemins effekter. Vi ser att vårdöverenskommelsearbetet 
kommer att påverkas när läget blir tydligare i november, och med en ny budget som är 
mer anpassad efter det rådande läget.      

 

Håkan Linnarsson (S)  
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen  
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Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen 

  

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Protokollsanteckning 

 

Ärende 14 

 
Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 
Vårdöverenskommelserna är efter budgeten och tillsammans med KOK-boken det viktigaste 
styrdokumentet vi har för hälso- och sjukvården. Varje år borde de regiongemensamma 
riktlinjerna peka ut principer för att skapa spelregler för hur Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
ska prioritera för att klara av att ge befolkningen den vård de behöver och skapa en bättre 
hälsa i befolkningen.  

Men varje år görs denna viktiga prioritering omöjlig tack vare orealistiska förutsättningar. 
Återigen rekommenderas att förlänga förra årets vårdöverenskommelser och ekonomi trots att 
det finns stora obalanser i vårdöverenskommelserna ställda mot verkligheten. Vi har 
återkommande problem med obalans i beställningen av öppenvård och slutenvård, vi har stora 
problem med tillgängligheten och vi har stora glapp mellan uppdrag och resurser för 
sjukhusen. Trots 150 extra miljoner från kömiljardenpengarna kommer de här obalanserna att 
föras vidare till 2021.  

Då har vi inte ens nämnt de obalanser som nu skapas tack vare covid 19. Vår åsikt är att det 
hade varit klokare att skjuta på vårdöverenskommelserna tills efter att 
kompletteringsbudgeten beslutats i november. Enligt oss är detta att följa revisorernas 
rekommendationer att hålla samman styrningen så att mer pengar kommer når ut till hälso- 
och sjukvården genom vårdöverenskommelserna och mindre genom tillfälliga satsningar från 
HSS eller Regionstyrelsen.  

Vi väljer att inte delta i beslutet om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet.  

 

Eva Olofsson (v) 
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Yrkande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2020-06-24 
Diarienummer: HS 2020-00428 
Ärende nr: 14 

Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

Förslag till beslut 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås besluta följande: 
 

1. Texten under rubriken ”Effekter av covid-19” på sidan 4 i förslag till anvisningar för 
vårdöverenskommelsearbetet 2021 kompletteras med texten: 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) slår fast att den som har det största behovet av hälso- och 
sjukvård ska ges företräde till vården. Covid-19-pandemin har haft och har fortsatt en stor påverkan på 
rutinsjukvården. Principer för att prioritera resurser inom hälso- och sjukvården utifrån Hälso- och 
sjukvårdslagen bör därför få ett extra fokus framgent. 
 

2. Hälso-och sjukvårdsstyrelsen fastställer i övrigt anvisningar för 2021 års vårdöverenskommelsearbete. 

Ärendet 

Vårens Covid-19-pandemi har haft och kommer framöver att få en stor påverkan på rutinsjukvården. Detta bör 
framgå av de anvisningar som hälso- och sjukvårdsstyrelsen skickar till vårdöverenskommelsearbetet 2021. 
Texten under rubriken ”Effekter av covid-19” på sidan 4 i anvisningarna föreslås därför kompletteras med 
texten: 
 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) slår fast att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 
ska ges företräde till vården. Covid-19-pandemin har haft och har fortsatt en stor påverkan på 
rutinsjukvården. Principer för att prioritera resurser inom hälso- och sjukvården utifrån Hälso- och 
sjukvårdslagen bör därför få ett extra fokus framgent. 

 
 
Vänersborg, 2020-06-23 
 
 
Jonas Andersson (L) 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 - SKAS 2020-00468-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 : Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021

 1 (11) 
 

 
Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Östergatan 1 
Vänersborg 
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Webbplats: 
www.vgregion.se 

E-post: 
post@vgregion.se 

 

 

 

 

Anvisningar 

Datum 2020-06-24 
Diarienummer HS 2020-00428 

 

 

Västra Götalandsregionen  

Koncernkontoret

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens 

 

Anvisningar för vårdöverens-
kommelsearbetet 2021 
 
 
  



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 - SKAS 2020-00468-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 : Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021

Anvisningar vårdöverenskommelsearbetet, 2020-06-24 2 (11) 
 

 

 

Innehåll 

Inledning .................................................................................................................. 3 

Anvisningar ............................................................................................................. 3 

Effekter av covid-19 ............................................................................................ 4 

Fleråriga vårdöverenskommelser ........................................................................ 4 

Omställning av hälso- och sjukvården................................................................. 8 

Finansiering från HSS ........................................................................................... 10 

 

 

 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 - SKAS 2020-00468-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 : Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021

Anvisningar vårdöverenskommelsearbetet, 2020-06-24 3 (11) 
 

Inledning 
I enlighet med regionfullmäktiges (RF) beslut om budget för 2021, 9 juni, §xx har region-
styrelsen (RS) i uppdrag att besluta om Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetar-
betet 2020 (dnr RS 2020–02906). Som komplement till dessa riktlinjer fastställer hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen (HSS) detaljerade anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 
2021–2023.  Detta görs i enlighet med HSS reglemente samt utifrån uppdrag i RF:s budget. 
Ärendet har koordinerats med regionstyrelsens riktlinjer för detaljbudget 2021 och ärende 
om priser och vissa ersättningar till sjukhusen för 2021 samt ärende om fördelning av stats-
bidrag 2021. Tillsammans ger dessa ärenden en samlad bild av förutsättningar för budget 
och beställning 2021. 

RF har angett att hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) och utförarstyrelserna ska vara 
överens om vårdöverenskommelserna senast 30 september. Det innebär att parterna ska 
vara överens om innehåll och ekonomiska ramar och att formellt beslut ska fattas så snart 
som möjligt därefter.  Andra ekonomiska beslut som påverkar annan nämnd eller styrelse 
ska vara fattade senast 31 augusti. 

I RF budget för 2021 är det övergripande målet för hälso- och sjukvården: Tillgänglig och 
produktiv hälso– och sjukvård. Därunder finns prioriterade mål fastställda för planerings-
perioden samt fokusområden som är formulerade som uppdrag till nämnder och styrelser. 

De prioriterade målen för 2021 som direkt riktar sig till hälso- och sjukvårdens styrelser 
och nämnder är: 

 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras. 

 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka. 

 Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård. 

 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompe-
tensutveckling. 

Förutom RF:s mål och fokusområden behöver HSN och utförarstyrelsernas vårdöverens-
kommelsearbete utgå ifrån de långsiktiga strategierna.  Dessa strategier är: införandet av 
Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM), arbetet med arbetsgivarvarumärket samt stra-
tegi för omställning av hälso- och sjukvården och de handlingsplaner för omställningen 
som fastställs av HSS. 

 

Anvisningar 
RF:s budget anger att arbetet med överenskommelser och uppdrag skall präglas av samar-
bete och partnerskap. Beställarnämnder och utförarstyrelser skall gemensamt ta ett helhets-
ansvar och processen ska präglas av tidiga planeringsförutsättningar, transparens och för-
ståelse. Överenskommelsearbetet måste förenklas så mycket som möjligt. Därför ger RF i 
uppdrag åt HSN och utförarstyrelser att inför VÖK 2021 och kommande år: 

 2020-års uppdrag och ersättningar bör gälla även för 2021 om det inte finns sakliga 
skäl för korrigering. 
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 Lägga fokus på långsiktig inriktning, så att beställare och utförare är överens om 
riktning och mål. 

 Lägga fast planeringstal för 2022 och 2023 i alla överenskommelser. 

 Upprätthålla och förstärka den ”omställning” och nya arbetssätt som skett inom alla 
verksamheter under covid-19 pandemin. Detta bör vara en del av de planeringstal 
som fastställs.  
 

Effekter av covid-19 

Denna anvisning arbetades fram under covid-19-pandemin med smittspridning och många 
omfattande snabba förändringar inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Bland  
annat var ökningen av digitala vårdkontakter och mobila lösningar under mars-april 2020 
lösningar mycket stor. Det är viktigt att dessa förändringar vidmakthålls och fortsätter  
utvecklas. HSN ska beakta dessa effekter i vårdöverenskommelserna genom anpassning av 
vårdvolymer och vårdformer (se nedan). 

Förändringen av vårdens innehåll till följd av covid-19, exempelvis ett förändrat tryck på 
infektionsvård, ska omhändertas av förvaltningarna inom befintlig ram. Omhändertagande 
av effekter av covid-19 kopplat till tillgänglighet - och därtill hörande vårdvolymer, det vill 
säga utöver basvolymer - omhändertas i separat ordning och ska ej omhändertas inom  
ramen för arbetet med vårdöverenskommelserna.   

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) slår fast att den som har det största behovet av hälso- 
och sjukvård ska ges företräde till vården. Covid-19-pandemin har haft och har fortsatt en 
stor påverkan på rutinsjukvården. Principer för att prioritera resurser inom hälso- och sjuk-
vården utifrån Hälso- och sjukvårdslagen bör därför få ett extra fokus framgent.” 
 

Fleråriga vårdöverenskommelser 

HSN ska med utgångspunkt i 2020 års vårdöverenskommelser teckna vårdöverenskommel-
ser för 2021 med sjukvårdens, habiliteringens och tandvårdens utförarstyrelser utifrån reg-
ionfullmäktiges beslut och kompletterande anvisningar som regionstyrelsen och HSS läm-
nar.  

HSN ska samordna sitt arbete och använda omställnings- och samordningsberedningen 
(OSB) som forum för det.  

Justeringar i VÖK kommer att behöva göras under de kommande åren i takt med fortsatt 
införande av gemensamma priser och genomförandet av omställningen, vilket innebär att 
varken totalt ersättningstak, volymer eller priser kan låsas. Av fullmäktiges strategi för om-
ställningen av hälso- och sjukvården följer att den nära vården med bas i primärvården ska 
byggas ut vilket betyder en omfördelning av såväl resurser som uppgifter. Det innebär att 
sjukhusens totala uppdrag inte ska öka, utan justeringar får ske inom ram utifrån faktiska 
förändringar av verksamheten vilket också kan innebära en produktionsökning. Det inne-
bär också att inför 2022 behöver en samberedning och synkronisering av vårdöverenskom-
melserna och krav- och kvalitetsböckerna ske. 
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Flerårigheten i vårdöverenskommelserna ligger i inriktning och innehåll som ska utgå från 
prioriterade mål och långsiktiga strategier. Basen i vårdöverenskommelsen ska vara den-
samma som en del i de långsiktiga förutsättningarna. Alla överenskommelser ska också in-
nehålla planeringstal för 2022 och 2023. Planeringstalen ska ange riktningen för en fortsatt 
överföring från slutna till öppna vårdformer/mobil närvård, ökad digitalisering samt ut-
skiftning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) till övriga sjukhus i  
Göteborgsområdet. Tillgängligheten är prioriterad. Volymer inom förstabesök och behand-
ling ska inte minskas. 

Uppräkning 

Enligt RF:s budget ska alla nämnder och styrelsers regionbidrag räknas upp med 2 procent. 
I ärende i RF med anledning av RS beslut om vårdöverenskommelser 2020 (dnr RS 2010–
07428) konstaterades att ”regionstyrelsens beslut innebär att utförarverksamheterna i av-
vaktan på fleråriga vårdöverenskommelser kan räkna med en resursökning om minst 2 pro-
cent såväl 2021 som 2022”, dvs en ökning om minst 2 procent vid samma verksamhet. Det 
innebär för utförarstyrelserna, förutsatt samma uppdrag som i vårdöverenskommelsen 
2020, en uppräkning enligt nedan:    

 vårdöverenskommelserna för sjukhusförvaltningarna räknas upp med totalt 2 procent. Priser 
och beräkningsgrunder för DRG-ersatt öppen och sluten region- och länssjukvård, sluten-
vårdspsykiatri för vuxna och barn samt pris per plats inom rättspsykiatri framgår av RS be-
slut om priser 2021 (RS 2020-03316-2). Priserna är uppräknade med 2 procent.  

 Habilitering & Hälsas anslag för 2020 räknas upp med 2 procent.  
 Regionhälsans fasta anslag samt rörliga ersättning för 2020 räknas upp med totalt 2 

procent. Fria nyttigheter hanteras som för 2020.  
 För tandvården sker en uppräkning av vårdöverenskommelsen med totalt 2 pro-

cent, inklusive effekter av befolkningsökning. Allmäntandvård 3–19 år räknas 
också upp med totalt 2 procent, i detta inkluderas effekter av befolkningsökning 
och index på ersättningen.  

Vårdvolymer och vårdformer 

HSN:s beställningar ska, inom ramen för inriktningen i regionfullmäktiges budget att 2020 
års uppdrag bör gälla även 2021, så långt det är möjligt spegla faktiskt utfall både vad gäl-
ler vårdformer och volymer och med en utveckling mot mer öppna vårdformer och följ-
samhet till omställningen. 

Ersättning för förbättrad tillgänglighet  

Ersättningar för produktion över tak, så kallad ”Brutet tak” har ersatts via moderförvalt-
ningen under 2020. Denna finansiering kommer upphöra 2021. I RS beslut om riktade 
statsbidrag 2021 (RS 2020-03575-1) fördelas 150 mnkr av statsbidraget ”kömiljarden” till 
HSN 2021.  

Nämnderna förutsätts använda tillskotten för att öka beställningarna till sjukhusen i form 
av ökade volymer. Volymökningar ska ske inom de vårdnivåer och vårdformer där sjukhu-
sen historiskt producerat en högre volym än vad som angetts i VÖK. Därmed innebär vo-
lymkravet att sjukhusen får ersättning för faktisk produktion snarare än krav på ytterligare 
volymer.  HSN och berörda utförarstyrelser ska i dialog enas om vilka volymer som ska 
utökas i beställningen. Beställningen ska dock vara i linje med kömiljardens intentioner. 
Fördelning per sjukhus baseras på VÖK storlek 2020, se tabell nedan. 
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Förvaltning Totalt (mnkr) 

SU 68,6 

NU 22,7 

SkaS 20,0 

SÄS 25,8 

Sjukhusen i Väster 12,9 

Summa 150,0 

 

Tilläggsöverenskommelser  

Befintliga tilläggsöverenskommelser 2020 ska i de fall verksamheten är stadigvarande och 
stabil med långsiktig finansiering prolongeras för 2021 med inriktning att arbetas in i ordi-
narie vårdöverenskommelser från och med 2022. Undantag kan ske i de fall där tilläggs-
överenskommelsen endast berör en enskild beställare eller kostnaden redan är fördelad på 
berörda nämnder och att parterna är överens. Då kan inarbetning ske redan för 2021. Den 
fortsatta tillämpningen av tilläggsöverenskommelser ska begränsas och kopplas till de 
långsiktiga strategierna.  

Restriktivitet kring nya satsningar  

Alla aktörer behöver vara restriktiva med beslut om nya satsningar för att ge utförarverk-
samheterna förutsättningar att fokusera på de långsiktiga strategierna och nå en ekonomi 
och verksamhet i balans. Det kommer att innebära att såväl beställare som utförare gemen-
samt kommer att behöva prioritera mellan vård som erbjuds idag och vård som kan/bör in-
föras. 

Läkemedel  

HSS har i RF:s budget för 2021 tillförts 150 mnkr för ökade kostnader läkemedel. Princi-
perna för hur dessa medel ska fördelas är att samtliga utförarförvaltningar inom hälso- och 
sjukvårdsområdet som prognostiseras ha ökade läkemedelskostnader 2021 ska kunna få del 
av dessa medel. I detta inkluderas även Vårdval vårdcentral. Den regionala prognosrappor-
ten för läkemedelskostnadsutvecklingen som publicerades i april ligger till grund för för-
delningen. En annan viktig princip vid fördelningen av dessa medel är att de 150 mnkr rik-
tas till ökande kostnader som inte kompenseras via andra särskilda medel, exempelvis ord-
nat införande. 

Den exakta fördelningen av dessa medel kommer att fastställas av HSS den 1 september i 
ett särskilt beslut. Förvaltningarna kommer att involveras i beredningsprocessen. 

Det är viktigt att förvaltningarnas i sin interna budgetprocess i möjligaste mån tar hänsyn 
till att olika verksamheter har olika kostnadsutvecklingstakt för läkemedel. 
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Introduktionsfinansiering från HSS som upphör 

Den 30 januari 2019 fattade HSS beslut om finansieringsprinciper för ordnat införande, 
vilket innebär att ingen ytterligare finansiering tillförs från HSS efter avslutad introdukt-
ionsfinansiering som motsvarar cirka 2 år.  

Tanken är inte att HSN efter introduktionsfinansieringen upphört med automatik ska till-
föra ytterligare medel utan att läkemedlen/metoderna ska kunna rymmas inom förvaltning-
arnas ordinarie budgetram genom ständig förbättring och effektivisering av verksamheten. 
Om effektivisering inte är tillräckligt för att finansiera ny, högre prioriterad vård, måste be-
fintlig, lägre prioriterad vård, ransoneras/minska. I budget tillförs 150 mnkr som tillskott 
för ökande läkemedelskostnader. Fördelningen av dessa medel kommer till viss del att in-
nebära kompensation för kostnader för läkemedel som tidigare finansierats via introdukt-
ionsersättning. 
 
Effektivisering behöver genomföras oaktat regionens process för ordnat införande, ef-
tersom nya läkemedel och metoder även införs utanför denna rutin. 

Tabellen nedan visar en fördelning av bedömda kostnader för ordnat införande år 3 2021, 
efter att den 2-åriga introduktionsfinansieringen är avslutad. Beloppen är exklusive kostna-
der för Hepatit C-läkemedel. 

Förvaltning Totalt (mnkr) 

SU 168,1 

NU 17,1 

SkaS 16,9 

SÄS 22,2 

Sjukhusen i Väster 8,8 

Vårdval Vårdcentral 7,8 

Summa 240,9 

 
RS har uppdragit åt sjukhusstyrelserna att säkerställa en kostnadseffektiv läkemedels- 
användning Även om arbetet i stora delar har varit lyckosamt finns det fortfarande en  
betydande potential att reducera kostnaderna inom vissa läkemedelsområden.  

Framtida vårdutbud i Göteborgsområdet 

RF fattade 2018-04-10 (§73) beslut om Inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i  
Göteborgsområdet. I beslutet angavs att inriktningen per sjukhus ska utgöra grund för sty-
relsers och nämnders fortsatta planering. I beslut från RS 5 mars 2019 (§59) anges i tillägg 
till den övergripande inriktningen som redan beslutats, en preciserad arbets- och uppgifts-
fördelning mellan Av beslutet framgår hur vårdvolymer inom olika medicinska områden 
ska fördelas mellan sjukhusen och en tänkt tidplan. Centralt är utskiftningen av viss dagki-
rurgi och tillhörande mottagningsbesök från SU till övriga sjukhus i Göteborgsområdet och 
Kungälvs Sjukhus övertagande av volymer från Norra Hisingen.  

Berörda beställare och utförare ska i vårdöverenskommelsearbetet omhänderta och  
bekräfta ovanstående beslut genom reglering av volymer och ersättning. 

Ambulansverksamhet 

En utredning pågår för att ta fram förslag till regiongemensam beställning och finansiering 
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av den prehospitala verksamheten. Den beräknas vara klar under senare delen av 2020 och 
i avvaktan på den uppmanar HSS nämnderna att låta beställningen avseende ambulans-
verksamhet vara oförändrad under 2021. Detta går också i linje med RF:s budget om att 
uppdraget för 2020 ska gälla även för 2021.  

Samordnad beställning till regionövergripande verksamheter 

I syfte att uppnå en jämlik vård och använda resurserna effektivt ska HSN samordna sina 
beställningar till de verksamheter som är regionövergripande: Regiongemensam hälso- och 
sjukvård, Habilitering & Hälsa och Tandvård.  

Uppföljning Kvalitet och Patientsäkerhet  

HSN ska efterfråga och stödja att utförarna omhändertar föreslagna förbättringsförslag i 
Sjukvård i Västra Götalandsregionen med fokus på sjukhusbaserad vård - resultat från 
Verksamhetsanalys med förbättringsförslag (Kvalitetsplan för verksamheterna), Primär-
vårdsrapport samt regionala mål i Patientsäkerhetsplan 2021.  
 

Priser och ersättningsformer 

RF beslutade den 19 maj att skjuta upp andra steget av införandet av gemensamma priser inom 
sjukhusens somatiska slutenvård, den idag DRG-ersatta öppenvården, psykiatriska slutenvård och 
rättspsykiatri till 2022. 
Beträffande priserna 2021 avseende DRG-ersatt öppen och sluten region- och länssjukvård, sluten-
vårdspsykiatri för vuxna och barn samt pris per plats inom rättspsykiatri så fastställs de av region-
styrelsen i ett separat ärende (RS 2020-03316-2) och ska användas i vårdöverenskommelserna. Det-
samma gäller de strukturersättningar/avdrag som beslutas av regionstyrelsen i samma ärende. 
 

Omställning av hälso- och sjukvården 

I samband med att RF beslutade om strategin för omställning av hälso- och sjukvården  
avsattes totalt 1,0 mdkr under 2017–2019 för att underlätta omställningen. För 2021 har 
315 mnkr (nivå 2020) avsatts för särskilda satsningar inom omställningsområdena och för 
att stödja genomförandet av omställningen. Omställningen av hälso- och sjukvård ska bidra 
till verksamhet i balans för hela koncernen. 

Handlingsplanen för omställningen 2021 har inriktningen att pågående aktiviteter och projekt inom 
handlingsplan 2020 ska slutföras och Fokus är på nära vård samt utveckling och införande av  
e-tjänster. HSS beslutade om handlingsplan för 2021 vid sitt möte den 3 juni (HS 2020-00330-7).  

Alla nämnder och styrelser som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamhet ska i plane-
randet av sin verksamhet arbeta utifrån de mål som finns för omställningen.  

HSN ska efterfråga och stödja utförarna i genomförandet av omställningen bland annat ge-
nom att vara mycket restriktiva med ytterligare uppdrag och uppföljningar. Eventuella ef-
fekter i omställningens riktning till följd av covid-19 ska också beaktas och omhändertas i 
vårdöverenskommelsen i syfte att vidmakthålla förändringarna och fortsätta utvecklingen. 

Utveckla den nära vården  

Enligt strategin för omställningen ska den vård som patienterna behöver ofta i första hand 
ges nära patienten utanför akutsjukhusen.  Ett av verktygen för att uppnå detta är att orga-
nisera närsjukvårdsteam i stället för att vårda vissa patienter på sjukhuset.  
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Antalet närsjukvårdteam ska utökas. Finansiering för utökat antal team ansvarar respektive 
förvaltning för, hemtagning sker genom minskade kostnader för slutenvård. En konkret 
tids- och implementeringsplan samt målbild per sjukhus för närsjukvårdsteam har tidigare 
arbetats fram, se tabell nedan. Måltal 2020 ska fortsatt ligga till grund för HSN:s uppfölj-
ning och beställning av närsjukvårdsteam 2021. Lokala förutsättningar ska styra hur tea-
men arbetar och mobila team som resurs ska utvecklas under 2021. Närsjukvårdteamens 
arbetssätt har utvecklats under covid-19-pandemin och dessa erfarenheter ska tas tillvara 
under 2021. Fler konkreta mål och måltal ska utvecklas inför 2022.  

 

HSN ska efterfråga och följa upp sjukhusens medverkan inom andra områden inom  
Nära vård förutom närsjukvårdsteamen. Ett exempel är Närvårdscentrum som är under 
uppbyggnad.  

Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet 

Delar av den specialiserade vården behöver koncentreras till färre utbudspunkter för bättre 
kvalitet och tillgänglighet.  

En koncentration av de 32 beslutade områdena inom sällanvård pågår och fortsätter under 
2021.  HSN ska ställa krav på de berörda sjukhusstyrelserna att genomförande fort- 
sätter enligt plan. All flytt av vård regleras i vårdöverenskommelserna enligt gällande prin-
ciper.  

Vad gäller den regionala traumasjukvården ska ersättningen till SU för det regionala trau-
macentret, upp till 10 mnkr, fortsatt finansieras av HSS 2021 utifrån avrop. Från 2022 ska 
detta arbetas in i överenskommelsen mellan HSS och SU. 

Beträffande närakuterna har en utvärdering av pilotprojekten redovisats för HSS i slutet av 
2019. Beslut kring fortsatt hantering har ännu ej tagits varför eventuell påverkan för HSN 
kan ske tidigast 2022.  

Utveckla digitala vårdformer och tjänster 

RS har beslutat om sex e-tjänster som ska prioriteras och från och med 2019 införs de  
successivt i hela den regionalt finansierade vården, enligt särskild tidplan. De sex digitala 
invånartjänsterna är: Vårdmöten på distans, Egenmonitorering, Webbtidbokning, Stöd och 
behandling via nätet, 1177 Vårdguidens e-tjänster, Tjänst för egenbedömning/triagering.  

Fyrbodal NU-sjukvården 3 2 3 4

SU 4 6 7 7

Angered 1 1 1 1

SAMLA Alingsås 1 1 1 1

SIMBA Kungälv 1 1 1 2

Skaraborg SkaS 3 2 3 4

Södra Älvsborg SÄS 2 4 3 4

15 17 19 23

Göteborgsområdet

SUMMA

Vårdsamverkansområde Sjukhus

Tilläggs-

överens-

kommelse 

2019

Etablerade 

2019
Mål 2019 Mål 2020
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HSN ska beakta, efterfråga och stödja införandet av dessa tjänster och omhänderta denna 
utveckling i vårdöverenskommelserna. De digitala vårdtjänsterna ska ersätta befintliga fy-
siska besök och innebär alltså inte en volymökning utan växling mellan vårdformer. 

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
HSN bör fortsatt efterfråga och följa upp att vården är av hög medicinsk och patientupp-
levd kvalitet och stödja införandet av beslutade vårdförlopp. Kvalitetsdriven verksamhets-
utveckling syftar till att öka organisationens förmåga och kapacitet att utveckla vården för 
bättre resultat. Det arbetet ska tillsammans med kunskapsorganisationen utgöra ett stöd för 
nämnder och styrelser i frågor om prioriteringar och kvalitet. Under 2020 påbörjas imple-
mentering av nationellt beslutade sammanhållna, personcentrerade vårdförlopp som del i 
en regionalt sammanhållen kunskapsstyrningsorganisation. 
 

Finansiering från HSS  

Det finns ett antal poster som under ett eller flera år finansierats antingen av HSS utveckl-
ingsanslag och/eller via statsbidrag.  

Flera av nedanstående poster bör på sikt arbetas in i ordinarie vårdöverenskommelser.  
RF anger dock i sin budget för 2021 att de medel som planerades att växlas över från HSS 
till HSN för att ingå i basbeställning ska ligga kvar på HSS även för 2021. 

Satsningar på psykiatri och bättre akuta flöden 

De ramhöjningar som under åren 2015–2017 tillförts psykiatrin med 250 mnkr samt sats-
ningar på akut- och prehospital verksamhet med 200 mnkr kvarstår under 2021 till hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen.  

Medlen för akut- och prehospital verksamhet fördelas 2021 på samma sätt som för 2020, 
med fortsatt fokus och uppföljning avseende akutläkare. Utbetalning sker i tolftedelar.  
 
Medlen för psykiatri fördelas i huvudsak på samma sätt 2021 som för 2020. Fördelningen 
av psykiatrimedlen kommer att värderas gentemot de statsbidragsfinansierade verksamhet-
erna då statsbidraget psykisk hälsa beräknas minska 2021.  

Vårdplatser på SU avseende avancerad självskadevård  

HSS har i RF:s budget för 2021 tillförts 40 mnkr för inrättande av 10 vårdplatser för pati-
enter med allvarliga självskadebeteende på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ersätt-
ningen betalas ut efter avrop under 2021 med inriktningen att arbeta in den i HSS överens-
kommelse med SU från och med 2022. 

Transportorganisation neonatal 

HSS har i RF:s budget för 2021 tillförts för finansiering av inrättad transportorganisation i 
neonatalverksamheten. Enligt beslut (HSS 2019-10-02 §295) tilldelas medlen SU för att 
säkerställa kostnader för transportteamen och kostnader för prehospitala transporter av för 
tidigt födda barn. Medlen betalas ut i tolftedelar med inriktningen att arbeta in dem i HSS 
överenskommelse med SU från och med 2022. 
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HSS överenskommelser 

Utöver ovanstående har HSS under 2020 finansierat olika verksamheter, bland annat inom 
ramen för sitt utvecklingsanslag genom överenskommelser med förvaltningarna. Liksom 
för HSN ska de i fall verksamheten är stadigvarande och stabil med långsiktig finansiering 
prolongeras för 2021. 

Detta gäller till exempel nedanstående: 

 SU:s särskilda uppdrag 

 Ambulanshelikoptern Västra Götaland  

 Smittskyddsverksamheten Västra Götaland 

 Sjukvårdens larmcentral 

 Sprututbytesverksamhet 

 Dietistverksamheten 

 Barnskyddsteam 

 Tilläggsöverenskommelse könsdysfori SÄS 

 Tilläggsöverenskommelse Transsexuell kirurgi – endokrinologisk verksamhet SU 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-15 
Diarienummer HS 2020-00428 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Annika Mårtensson 
Telefon: 0700 20 62 48 
E-post: annika.martensson@vgregion.se 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

Förslag till beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer anvisningarna för 2021 års 
vårdöverenskommelsearbete. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med regionfullmäktiges (RF) beslut om budget för 2021, den 9 juni, har 
regionstyrelsen (RS) i uppdrag att besluta om Regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet 2021 (dnr RS 2020–02906). Som komplement till dessa 
riktlinjer har hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att fastställa detaljerade 
anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021–2023.  Detta görs i enlighet 
med hälso- och sjukvårdsstyrelsens reglemente som anger att styrelsen ska 
”besluta om anvisningar för beställningar och vårdöverenskommelser i syfte att 
samordna Västra Götalandsregionens beställningsarbete”. Ärendet har 
koordinerats med regionstyrelsens riktlinjer för detaljbudget 2021 och ärendet om 
priser och vissa ersättningar till sjukhusen för 2021 samt ärende om fördelning av 
statsbidrag 2021. Tillsammans ger dessa ärenden en samlad bild av 
förutsättningar för budget och beställning  

RF har angett att hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) och utförarstyrelser ska 
vara överens senast 30 september. För att skapa förutsättningar för detta samt 
underlätta i arbetet med detaljbudgetar är det av största vikt att beslut som 
påverkar fattas formellt av HSS och HSN så tidigt som möjligt, enligt RF:s beslut 
dock senast 31 augusti. De huvudsakliga förutsättningarna och inriktningen för 
hälso- och sjukvårdsnämndernas (HSN) och utförarstyrelsernas 
vårdöverenskommelsearbete anges i RF:s beslut om budget och i strategi för 
omställning av hälso- och sjukvården.   

I Riktlinjer för detaljbudget 2021 som behandlas vid regionstyrelsens 
sammanträde den 23 juni är förslaget att beställare och utförare ska teckna 
överenskommelser för 2021. Överenskommelserna ska dock ha en långsiktig 
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inriktning och innehålla planeringstal för 2022 och 2023. Planeringstalen ska ange 
riktningen för en fortsatt överföring från slutna till öppna vårdformer/mobil 
närvård, ökad digitalisering samt utskiftning från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset (SU) till övriga sjukhus i Göteborgsområdet. 

Denna anvisning arbetades fram under covid-19-pandemin med smittspridning 
och många omfattande snabba förändringar inom hälso- och sjukvården i Västra 
Götaland. Bland annat var ökningen av digitala vårdkontakter och mobila 
lösningar under mars-april 2020 lösningar mycket stor. Det är viktigt att dessa 
förändringar vidmakthålls och fortsätter utvecklas. HSN ska beakta dessa effekter 
i vårdöverenskommelserna genom anpassning av vårdvolymer och vårdformer   

Beredning 

Information har lämnats till omställnings- och samordningsberedningen den 5 juni 
2020, § 25 samt till centrala samverkansgruppen den 15 juni 2020. Anvisningarna 
för vårdöverenskommelsearbetet har beretts inom koncernkontoret gemensamt 
med beredningen av regionstyrelsens riktlinjer för detaljbudget (dnr RS 2020-
02906), ärendet om priser 2021 diagnosrelaterade grupper (DRG) - ersatt vård och 
sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus för DRG och sluten psykiatrisk vård 
(dnr RS 2020-03316) samt ärendet om riktade statsbidrag 2021 (RS 2020-03575)  

Koncernkontoret 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Protokollsutdrag från omställnings- och samordningsberedningen  
2020-06-05, § 25  

 Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

Besluten skickas till 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för omhändertagande 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård för kännedom 
 Kaarina Sundelin för kännedom  
 Sofia Hedenlund för kännedom 
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§ 25 

Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2021 

Diarienummer HS 2020-00428 

Beslut 

1. Omställnings- och samordningsberedningen noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Omställnings- och samordningsberedningen får information om arbetet med och 
innehållet i hälso- och sjukvårdsstyrelsens anvisningar för 
vårdöverenskommelsearbetet 2021. 

Under förutsättning att regionfullmäktige (RF) beslutar om budget för 2021, 9 
juni, har regionstyrelsen (RS) i uppdrag att besluta om Regiongemensamma 
riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2021. Som komplement till dessa riktlinjer 
fastställer hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) detaljerade anvisningar för 
vårdöverenskommelserna 2021. Detta görs i enlighet med HSS reglemente samt 
utifrån uppdrag i RF:s budget.  

Ärendet om anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet koordineras med 
regionstyrelsens riktlinjer och tillsammans ger dessa en samlad bild av 
förutsättningar för budget och beställning 2021. Planen är att dessa ärenden ska 
upp till beslut vid RS sammanträde 23 juni och HSS sammanträde 24 juni.  

De huvudsakliga förutsättningarna och inriktningen för hälso- och 
sjukvårdsnämndernas (HSN) och utförarstyrelsernas vårdöverenskommelsearbete 
anges i RF:s beslut om budget och i strategi för omställning av hälso- och 
sjukvården samt de handlingsplaner som fastställs av HSS. 

Situationen som covid-19 har skapat innebär stora konsekvenser såväl ekonomiskt 
som verksamhetsmässigt. I nuläget är det dock inte möjligt att se hur stora 
effekterna blir varför detta kommer att hanteras genom en kompletteringsbudget i 
slutet av året och beaktas därför inte de anvisningar som nu tas fram. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-13 
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Från: Mari Nilsson för HSS FB 
Skickat: den 30 juni 2020 19:05 
Till: Eva Hallberg; NU Nusjukv kansli; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; 

Skaraborgs Sjukhus FB; Sjukhusen väster styrelsen FB; Säs; PV Närhälsan; 
Regionhälsan; Anna Persson; Lena Karlsson 

Ämne: Expedierat Protokollsutdrag från HSS den 24 juni 2020 - § 172 Slutrapport 
för regionuppdrag till följd av uppdatering av nationella riktlinjer för vård 
och stöd vid missbruk och beroende 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 24 
juni 2020 - Slutrapport för regionuppdrag till följd av-uppdatering av 
....pdf; Protokollsutdrag från psykiatriberedningens sammanträde den 10 
juni 2020 - Slutrapport för regionuppdrag till följd av uppdatering av 
Nationell....pdf; Slutrapport för regionuppdrag till följd av-uppdatering av 
nationella riktlinjer för vård och-stöd vid missbruk och beroende.pdf; 
Slutrapport för regionuppdrag missbruk och beroende_ Analys av 
regionuppdrag.pdf; Utvärdering av handlingsplan för regionuppdrag 
missbruk och beroende.pdf 

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

Mari Nilsson 

Nämndsamordnare 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Vårdvalsberedningen 
 
Koncernkontoret, enhet styrelse- och nämndsekretariat 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 072-252 32 61 
E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se 
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§ 172 

Slutrapport för regionuppdrag till följd av uppdatering av 

nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende 

Diarienummer HS 2020-00207 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att regionuppdraget förlängs 
ytterligare två år – att gälla till och med den 31 augusti 2022. 

2. Finansiering med 1 mnkr/år sker inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget. 
3. Det förlängda regionuppdraget ska fortsatt återrapporteras årligen till 

psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 
4. Uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 28 mars 2017, § 74, 

punkt 2, är fullgjort.  

Sammanfattning av ärendet 

Flera förbättringsområden identifierades hösten 2015 vid en GAP-analys inom 
området för beroendevård. Mot denna bakgrund beslutade hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen den 28 mars 2017, § 74 om regionuppdrag till följd av 
uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 
I beslutet ingick förslag till projektledare som sedan 2018 har (särskilt två-årigt 
regionuppdrag) funnits för att bedriva regionala insatser och erbjuda stöd till 
förvaltningarnas förbättringsarbete. Arbetet har integrerats med aktiviteter inom 
Regionalt processteam skadligt bruk och beroende.  

Det regionala uppdraget för missbruk och beroende är påbörjat och har uppnått 
flera målsättningar vilket bidragit till en kunskapsutveckling inom 
beroendevården som möjliggör större patientnytta. Då beroendevårdens 
utveckling generellt sett har varit eftersatt under lång tid och då arbetet på grund 
av Covid-19-pandemin har bromsats upp kvarstår sammantaget stora utmaningar. 

Av denna anledning föreslås en förlängning av uppdraget på ytterligare två år för 
fortsatt regionalt stöd till verksamheterna i utvecklingen av vården för personer 
med skadligt bruk och beroende med syfte att i hela regionen nå bättre 
tillgänglighet och ett evidensbaserat utbud av insatser.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick den 28 mars 2017, § 27 (punkt 2), i uppdrag 
att årligen följa upp arbetet med genomförandet. Återrapportering har årligen 
skett till psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.  
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Beredning 

Psykiatriberedningen har behandlat ärendet den 10 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från psykiatriberedningen 2020-06-10, § 40 
 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-20 

Skickas till 

 Samtliga sjukhusstyrelser 
 Vårdval Vårdcentral 
 Vårdval Rehab 
 Styrelsen för Närhälsan 
 Styrelsen för Regionhälsan 
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§ 40 

Slutrapport för regionuppdrag till följd av uppdatering av 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende 

Diarienummer HS 2020-00207 

Beslut 

Psykiatriberedningen beslutar för egen del följande: 

1. Psykiatriberedningen noterar informationen. 

Psykiatriberedningen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att förlänga regionuppdraget 
förlängs ytterligare två år – att gälla till och med den 31 augusti 2022.  

3. Finansiering med 1 mnkr/år sker inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens 
budget. 

4. Det förlängda regionuppdraget ska fortsatt återrapporteras årligen till 
psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

5. Uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 28 mars 2017, § 74, 
(punkt 2) är fullgjort.  

Sammanfattning av ärendet 

Flera förbättringsområden identifierades hösten 2015 vid en GAP-analys inom 
området för beroendevård. Mot denna bakgrund beslutade hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen den 28 mars 2017, § 74 om regionuppdrag till följd av 
uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 
I beslutet ingick förslag till projektledare som sedan 2018 har (särskilt två-årigt 
regionuppdrag) funnits för att bedriva regionala insatser och erbjuda stöd till 
förvaltningarnas förbättringsarbete. Arbetet har integrerats med aktiviteter inom 
Regionalt processteam skadligt bruk och beroende.  

Det regionala uppdraget för missbruk och beroende är påbörjat och har uppnått 
flera målsättningar vilket bidragit till en kunskapsutveckling inom 
beroendevården som möjliggör större patientnytta. Då beroendevårdens 
utveckling generellt sett har varit eftersatt under lång tid och då arbetet på grund 
av Covid-19-pandemin har bromsats upp kvarstår sammantaget stora utmaningar. 

Av denna anledning föreslås en förlängning av uppdraget på ytterligare två år för 
fortsatt regionalt stöd till verksamheterna i utvecklingen av vården för personer 
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med skadligt bruk och beroende med syfte att i hela regionen nå bättre 
tillgänglighet och ett evidensbaserat utbud av insatser.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick den 28 mars 2017, § 27 (punkt 2) i uppdrag 
att årligen följa upp arbetet med genomförandet. Återrapportering har årligen 
skett till psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-20 
 Slutrapport: Analys av regionuppdrag till följd av uppdatering av 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.  
 Utvärdering av handlingsplan för regionuppdragmissbruk och beroende 

till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende 

Skickas till 

Psykiatriberedningens beslut skickas till: 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 
 Samtliga sjukhusstyrelser 
 Vårdval Vårdcentral 
 Vårdval Rehab 
 Styrelsen för Närhälsan 
 Styrelsen för Regionhälsan 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-05-20 
Diarienummer HS 2020-00207 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Eva Hallberg 
Telefon: 076-267 87 00 
E-post: eva.k.hallberg@vgregion.se 

Till psykiatriberedningen 

Slutrapport för regionuppdrag till följd av 

uppdatering av nationella riktlinjer för vård och 

stöd vid missbruk och beroende  

Förslag till beslut 

Psykiatriberedningen beslutar för egen del följande: 

1. Psykiatriberedningen noterar informationen. 

Psykiatriberedningen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att förlänga regionuppdraget 
förlängs ytterligare två år – att gälla till och med den 31 augusti 2022.  

2. Finansiering med 1 mnkr/år sker inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens 
budget. 

3. Det förlängda regionuppdraget ska fortsatt återrapporteras årligen till 
psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. 

4. Uppdraget från hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 28 mars 2017 §74, 
(punkt 2) är fullgjort.  

Sammanfattning av ärendet 

Flera förbättringsområden identifierades hösten 2015 vid en GAP-analys inom 
området för beroendevård. Mot denna bakgrund beslutade hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen den 28 mars 2017, § 74 om regionuppdrag till följd av 
uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 
I beslutet ingick förslag till projektledare som sedan 2018 har (särskilt två-årigt 
regionuppdrag) funnits för att bedriva regionala insatser och erbjuda stöd till 
förvaltningarnas förbättringsarbete. Arbetet har integrerats med aktiviteter inom 
Regionalt processteam skadligt bruk och beroende.  

Det regionala uppdraget för missbruk och beroende är påbörjat och har uppnått 
flera målsättningar vilket bidragit till en kunskapsutveckling inom 
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beroendevården som möjliggör större patientnytta. Då beroendevårdens 
utveckling generellt sett har varit eftersatt under lång tid och då arbetet på grund 
av Covid-19-pandemin har bromsats upp kvarstår sammantaget stora utmaningar. 

Av denna anledning föreslås en förlängning av uppdraget på ytterligare två år för 
fortsatt regionalt stöd till verksamheterna i utvecklingen av vården för personer 
med skadligt bruk och beroende med syfte att i hela regionen nå bättre 
tillgänglighet och ett evidensbaserat utbud av insatser.  

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick den 28 mars 2017, § 27 (punkt 2) i uppdrag 
att årligen följa upp arbetet med genomförandet. Återrapportering har årligen 
skett till psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen.  

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Förlängning av regionuppdraget innebär fortsatt behov av finansiering med 1 
miljon kronor per år 2021 och 2022 för samordnare för att bedriva regionala 
insatser och erbjuda stöd till förvaltningarnas förbättringsarbete. Finansiering av 
uppdraget har innevarande år finansierats genom statsbidrag. 

I nuläget finns inga beslut om statsbidrag för 2021 och 2022 varför finansieringen 
får prioriteras inom befintlig ram i hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget. Om 
statsbidrag kommer inom området psykisk hälsa får möjligheten till finansiering 
via statsbidrag utredas. 

 

 

Koncernkontoret

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör   

 
Anders Carlqvist                                                                                    
Avdelningschef Kunskapsstöd 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Slutrapport: Analys av regionuppdrag till följd av uppdatering av 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

 Utvärdering av handlingsplan för regionuppdragmissbruk och beroende 
till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 
missbruk och beroende. 

Besluten skickas till 

Psykiatriberedningens beslut skickas till: 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 
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 Samtliga sjukhusstyrelser 
 Vårdval Vårdcentral 
 Vårdval Rehab 
 Styrelsen för Närhälsan 
 Styrelsen för Regionhälsan 

 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Slutrapport för regionuppdrag till följd av uppdatering av nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende - SKAS 2020-00469-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Slutrapport för regionuppdrag till följd av uppdatering av nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende : Slutrapport för regionuppdrag missbruk och beroende_ Analys av regionuppdrag

Slutrapport för
regionuppdrag missbruk
och beroende: Analys av
regionuppdrag till följd av
uppdatering av Nationella
riktlinjer för vård och stöd
vid missbruk och beroende

Diarienummer HS 2016-00094
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Sammanfattning av ärendet 
Flera förbättringsområden identifierades hösten 2015 vid en GAP-analys inom området för 
beroendevård. I beslutet ingick förslag till projektledare som sedan 2018 har (särskilt två-
årigt regionuppdrag) funnits för att bedriva regionala insatser och erbjuda stöd till 
förvaltningarnas förbättringsarbete. Arbetet har integrerats med aktiviteter inom Regionalt 
processteam skadligt bruk och beroende. Uppdraget har tidigare redovisats vid två 
tillfällen, nedan kommer avslutande rapport. 

 

Genomfört och pågående arbete 

 Regionalt Processteam (RPT) skadligt bruk/beroende är formerat och har god 
representation från samtliga psykiatriska specialiteter och förvaltningar, Vårdval 
Vårdcentral och brukarorganisationer samt Region Halland. Nuvarande 
projektledare för Regionuppdraget har fungerat som koordinator i teamet.  

 Fyra nya regionala medicinska riktlinjer (RMR) har antagits. Vård och 
insatsprogram (VIP) från den nationella kunskapsstyrningen är under utveckling 
och den nationella arbetsgruppen har en deltagare fr RPT. 

 BUPs samordningsråd har beslutat att beroendekunskap ska implementeras inom 
BUP.  

 Kunskapsspridning pågår. Fokus ligger på kunskap relaterat till antagna medicinska 
riktlinjer - rätt insats, för alla åldrar, ska ges på rätt vårdnivå.  

 Samsjuklighet utgör en stor utmaning inom beroendevården, samverkan mellan 
processteamen inom Programområde Psykisk Hälsa har därför intensifierats. 

 Den narkotikarelaterade dödligheten är hög. Särskilt fokus har riktats mot att 
utveckla en mer jämlik vård då det gäller vårdutbud inom LARO-verksamheter, 
inte minst gällande förskrivning av naloxon. Arbetet pågår genom den Regionala 
medicinska riktlinjen gällande LARO samt det regionala nätverk som bildats.  

 Samverkan sker med sprutbytesverksamhet. 
 Stöd till implementering av salivtester fortgår och resultat ger förbättrade 

förutsättningar för god och effektiv beroendevård.  
 Mottagning för spelberoende och skärmhälsa har startat regional verksamhet. 
 För att sprida kunskap till många på ett effektivt sätt har webbaserade 

utbildningsprogram tagits fram.  
 Samverkan med VästKom och kommuner sker kontinuerligt, bland annat via 

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende 
(CERA) och den regionala strategin för alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel (ANDTS) för 2018–2021. Nationellt finns samverkan med Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och det Nationella nätverket för missbruk och 
beroende (BIRK).  

 Kontakt med det nationella kvalitetsregistret Svenskt Beroenderegister (SBR) har 
stärkts för att öka den alltför låga registreringsfrekvensen. 
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Kvarstående arbete 

 RPT skadligt bruk/beroende är ett team med deltagare som är kliniskt mycket 
aktiva och saknar för närvarande ordförande, teamet är inte självgående utan är i 
behov av koordinator.  

 Skillnader i vårdutbud tycks kvarstå trots genomförda utbildningsinsatser. 
Patientsäkerhet, tillgänglighet och jämlikhetsaspekter behöver belysas. För ökad 
förståelse behöver ny GAP-analys genomföras. 

 Fyra RMR - skadligt bruk och beroende har antagits och VIP beroende kommer 
snart att lanseras. Kvarstår implementeringsarbete inom alla vårdnivåer.  

 Särskilt fokus behöver riktas till verksamheter som arbetar med barn och ungdomar 
som har bekymmer med droger. 

 Kunskapsutveckling kring samsjuklighet befinner sig i sin linda, behöver utvecklas. 
 E-tjänster för utbildningar, stöd och behandlingsprogram inom området för 

beroendekunskap behöver utvecklas ytterligare.  
 LARO-verksamhet behöver utvecklas gällande tillgänglighet och jämlikare 

vårdutbud.  
 Uppföljning av narkotikarelaterad dödlighet behöver följas. Förskrivning och 

hantering av naloxon inom beroendevård och sprutbytesverksamhet behöver följas 
upp. Samverkansprojekt håller på att startas upp tillsammans med 
Folkhälsomyndigheten.  

 Samverkan med Klinisk Kemi och implementering av salivtester bör följas upp. 
Viktigt att verksamheterna använder rätt droganalys i rätt situation. 

 Insatser vid regional mottagning för individer med spelberoende behöver 
utvärderas för att jämlik vård ska säkras. Särskilt bör insatser gällande 
datorspelberoende, där omfattning av behov inom vård och stöd är oklar, utvecklas 
då det ännu inte finns någon evidens gällande behandling. 

 Beroendevården genomgår stor påverkan och politisk genomlysning. Förändringar i 
ansvar i relation till samverkanspartner, framför allt socialtjänsten, är att vänta. 
RPT behöver vara beredd på att axla ansvar i en sannolik kommande 
förändringsprocess. 

 BIRK, CERA och ANDTS-strategin har nyligen omorganiserats för att öka 
effektivitet i samarbete och VGRs delaktighet förväntas vara central i detta arbete.  

 Bevaka beroendevårdens intressen inom utveckling av journalsystemet Millenium. 
 Utveckla samverkan med civilsamhället. 
 Beroendevårdens insatser för att ge stöd till personer som har svag anknytning till 

studier och arbetsmarknad behöver förbättras. 
 Det mest centrala inom hela kunskapsområdet; hålla i, vidmakthålla och fortsätta 

påbörjat implementeringsarbete.   
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Analys av genomfört arbete under perioden 
april 2019 – april 2020 

Regionalt Processteam Beroende 

Regionalt Processteam (RPT) skadligt bruk - beroende har bred representation från 
regionens alla sjukhusförvaltningar, barn- och ungdomspsykiatri respektive 
vuxenpsykiatri, primärvård, brukarorganisationer samt från 2020 också representant från 
Region Halland. I processteamet finns akademisk kompetens och teamet är representerat i 
CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) vid 
Göteborgs Universitetet (GU).  Kontakt med lokala processteam är bristfällig då man inte i 
alla förvaltningar tydligt organiserat den lokala kunskapsorganisationen. Tydligt är att flera 
medlemmar är kliniskt aktiva och mycket efterfrågade i vardagen varför de kan ha svårt för 
att avsätta den tid som behövs för ett kontinuerligt RPT-arbete. Ingen har mäktat med att 
axla ordförandeuppdrag under pågående framskrivning av det nationella Vård- och 
insatsprogrammet.  

Processteamet möts cirka en gång per månad, man arbetar med utveckling och 
framtagande av vård och insatsprogram, regionala medicinska riktlinjer (RMR), 
kunskapsspridning och regionala nätverk. 

Under året har fyra RMR färdigställts och antagits av PPR; 

- RMR spelberoende – spel om pengar  
- RMR cannabis; skadligt bruk/beroende  
- RMR centralstimulantia; skadligt bruk/beroende  
- RMR opioder; skadligt bruk/beroende  

 
RPTs representant in i Nationell arbetsgrupp skadligt bruk och beroende inom 
Programområde Psykisk hälsa har arbetat aktivt med utveckling av vård- och 
insatsprogram (VIP) för skadligt bruk och beroendetillstånd. Testperiod av VIP har skjutits 
fram vid flera tillfällen men det finns beredskap inom RPT för att ta sig an 
granskningsarbete då denna uppgift ska genomföras. VIP beräknas att lanseras i september 
2020. Innehåll i regionens nya RMR för narkotika är relaterat till innehåll i VIP varför VIP 
och RMR- skadligt bruk-beroende kommer att kunna implementeras samtidigt. 

RPT har deltagit i insatser initierade av andra myndigheter, t ex nationell samverkan inom 
SKR, arbetsuppgifter efterfrågade av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. RPT har 
svarat på ett flertal remisser/frågeställningar. 

Kvarstående arbete:  

- Genomföra uppföljande GAP-analys för att förtydliga behov av fortsatta insatser.  
- Stödja uppbyggnad av lokala processteam vid de fem förvaltningarna inom skadligt 

bruk och beroende. 
- Planering och genomförande av implementering och kunskapsspridning av 

ovanstående RMR inom samtliga vårdnivåer. Utveckla och säkerställa att det finns 
kompetens inom alla förvaltningar och de bägge Vårdvalen.  
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- Revidering av RMR Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende 
(LARO) samt implementering och uppföljning av denna för att förbättra och säkra 
jämlik vård. 

- Lansering och implementering av VIP. Nationellt programområde (NAG) skadligt 
bruk och beroende kommer efter lansering av VIP fortsätta med nationellt 
implementeringsarbete, vår NAG-representant kommer att delta i detta. 

- Följa indikatorer för RMR och Svenskt beroende register (SBR). 
-  Utvärdera utdata och följa tillämpning av kunskapsområdets RMR och VIP samt 

återkoppla resultat till berörda linjechefer m fl.  
- Planera och informera samverkande huvudmän om RMR och VIP.  
- Uppföljning av gemensamma aktiviteter i samverkan med Västra Götalands 

kommuner, bland annat relevanta mål inom Handlingsplan Psykisk hälsa och SKRs 
Handlingsplan mot missbruk och beroende 13 – 29 år.  
 

Barn och unga 

Kunskapsområdet kring barn och unga som har bekymmer kring droger har tidigare 
identifierats som ett centralt utvecklingsområde. Under året har diskussioner förts med 
samordningsrådet för Barn och ungdomspsykiatri (BUP) och rådet har samstämmigt 
bestämt att man ska implementera kunskapsområdet. En regional uppstart har planerats 
men pga Covid-pandemin har denna skjutits fram och är nu planerad till september 2020. 
Inom förvaltningarna har delvis utveckling av rutiner, bland annat kring droganalyser, 
påbörjats.  

Arbete kring uppbyggnad av MiniMaria-mottagningar har pågått inom alla nämndområden 
utom ett under flera år, det tycks nu som att man hittat en möjlig och rimlig modell att 
arbeta vidare utifrån. Det har från flera håll framförts behov av regional samordning så att 
jämlik vård och stöd kan säkras. De nu antagna medicinska riktlinjerna fastslår att 
MiniMaria-mottagningar ska arbeta utifrån primärvårdsnivå och förtydligar vilka insatser 
som bör riktas till målgruppen. 

Kvarstående arbete:  

- Bistå BUP vid de fem sjukhusförvaltningarna med implementering och utveckling 
inom området beroendekunskap. 

- Att underlätta regional samordning med syfte att öka förutsättningarna för jämlik 
vård bistå region och kommuner vid uppbyggnad av regionala MiniMaria-
mottagningar. 

- Bistå Ungdomsmottagningar, UPH-mottagningar och MiniMaria med för dem 
adekvata utbildningar. 
 

Primärvård 

Enligt RMR alkohol har Primärvården ansvar för skadligt bruk och beroende av alkohol då 
ingen annan samtidig allvarlig psykiatrisk symptombild föreligger. Under KPHs 
utbildningsturné hösten 2019 framkom tydligt att Primärvården har ett stort 
utvecklingsbehov inom området, inte minst beträffande läkemedelsbehandling vid 
alkoholberoende.  
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Ett långsiktigt förbättringsarbete gällande läkemedelsbehandling vid iatrogent beroende 
pågår. Kunskapsspridning har till i september 2020 från KPHs sida kunnat stöttas av två 
sjuksköterskor med särskild kunskap inom området. Arbetet har inneburit att de rest runt 
och besökt alla vårdcentraler i VGR, utbildat och handlett. Detta har varit mycket 
uppskattat men kommer tyvärr inte kunna fortgå då fortsatt finansiering inte finns. De som 
inte respektive vårdcentral kunnat motivera har man kunnat gå vidare med tillsammans 
med den särskilda enhet (MedPro) som har i uppdrag att arbeta med iatrogent beroende 
inom Primärvården.  

Kvarstående arbete:  

- Bistå primärvård med kunskap, både medicinskt och psykologiskt  
- Bistå vårdsamordnare med information om innehåll i RMR så att patienter kan 

styras till rätt insats på rätt vårdnivå. 
- Följa utveckling och ge stöd till vårdcentraler för behandling av iatrogent beroende. 

 

Specialistvård/beroendemedicin 

Evidensbaserad kunskap kring beroendetillstånd och annan samtidig psykiatrisk ohälsa är 
begränsad trots att detta är vanligt förekommande. Nationella riktlinjer, RMR narkotika 
och kommande VIP ger få rekommendationer inom området för samsjuklighet. Vårdens 
behov av vägledning är stort men än så länge ges riktlinjer parallellt inom respektive RMR 
och diagnosområde. Samverkan mellan de regionala processteamen har dock ökat och allt 
oftare tas frågor kring samsjuklighet upp i de utbildningar som ges. 

Narkotikadödligheten är en stor utmaning för samhället i stort och så även för psykiatrin. 
Inom beroendevården utgör läkemedelsassisterad behandling (LARO) en särskild utsatt 
målgrupp. Ett regionalt nätverk för LARO har bildats. Inventering av vårdutbud för 
målgruppen har genomförts av nätverket och den bild som framkommer visar tydligt på 
regionala skillnader. Resultat av inventering har förevisats för samordningsrådet 
vuxenpsykiatrin (VUP) respektive Psykiatriberedningen under våren 2020. 
Psykiatriberedningen poängterar att det föreligger behov av förbättringsarbete.  

Vårdutbud inom LARO har under året förstärkts då personal utbildats för att hantera 
naloxon, ett läkemedel som förskrivs till individer med risk för att överdosera opioider. 
Insats med naloxon ligger numera som rekommenderad åtgärd inom RMR opioder – 
skadligt bruk/beroende. Ett nätverk för naloxon har dessutom utvecklats i samverkan med 
regionens infektionskliniker och dess sprutbytesverksamhet.  

Salivtester har fortsatt implementeras och nyttjas numera regelbundet på flera håll inom 
psykiatrin, både inom VUP och BUP. Salivanalysen har hög känslighet och information 
om aktuellt substansintag fångas lättare upp. Resultatet innebär ökade förutsättningar för 
att bättre arbeta terapeutiskt med patienterna, både avseende läkemedelsbehandling, 
psykologiska- och psykosociala insatser.  Rekommenderas i de regionala medicinska 
riktlinjerna.  

Regional mottagning för spelberoende och skärmhälsa startade i maj 2019 och vårdar 
patienter från hela regionen. Arbetet sker delvis med digitala vårdmöten och nätbaserad 
KBT-behandling, vilket möjliggör bättre förutsättningar för jämlik vård. RMR 
spelberoende är antagen våren 2020. Utveckling av och forskning kring behandling vid 
skärmberoende har startat. 
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Kvarstående arbete: 

- Implementera RMR och VIP till alla vårdnivåer. Öka beroendekunskap och 
färdigheter för att ge medicinska och psykologiska insatser. Primärt kommer 
webbaserad utbildning att distribueras under hösten. Varje förvaltning kommer att 
kunna skräddarsy utbildningen för sina särskilda behov vilket kräver stöd från såväl 
RPT som regionutvecklare. 

- Stödja arbete så att indikatorer kodas och att information om utfall kan ges tillbaka 
till förvaltningar. 

- Arbete för minskad narkotikadödlighet, samverkan sker med andra myndigheter, 
bla i samverkansprojekt med Folkhälsomyndigheten. 

- Särskilt fokus behöver riktas mot regionens LARO-verksamhet så att god 
tillgänglighet och jämlik vård kan ges. Utbildning, diskussioner kring samsyn och 
nätverksbyggande krävs. 

- Implementering av naloxon behöver följas upp så att insatsen kan säkras för bästa 
möjliga effekt. Information och utbildning till samverkande huvudmän ligger som 
ett utvecklingsområde. 

- Nyttjande av drogtester, särskilt beträffande salivtester; insats behöver följas och 
utvärderas, bland annat i samverkan med Klinisk Kemi.  

- Spelberoendemottagningens uppdrag är nytt och behöver utvärderas, särskilt i 
relation till nyantagen RMR och om jämlik vård kan ges för hela regionen. 
Kunskap behöver implementeras både inom primärvård och psykiatri. RMR 
spelberoende kan behöva revideras innan tid för RMR går ut.  

- Möjligheter för digitala vårdmöten och behandling via e-tjänster behöver utvecklas. 
- Samverkan med kommunerna kring insatser för personer med behov av vård och 

stöd från båda huvudmännen behöver utvecklas. Flera kontaktytor och olika 
arbetsuppgifter kräver återkommande deltagande från både RPT och 
regionutvecklare. 
Tvångsvård är ett återkommande moment inom beroendevården, rutiner och 
insatser behöver säkras och utvecklas så att tvångsåtgärder kan minimeras. Här 
behöver RPT bevaka frågan samt vid behov ingå i olika utvecklingsarbeten.  Frågan 
om LVM och LPT inom beroendevård bevakas på nationell nivå men även regional 
samsyn kan behöva förstärkas. Behov av samverkan med Kriminalvården och 
Statens institutionsstyrelse efterfrågas.   
 

Kunskapsspridning  

Utbildningsinsatser relaterade till VIP Beroende, RMR alkohol och RMR skadligt 
bruk/beroende samt spelberoende planeras. Utbildningar kommer att ges både via 
Lärplattformen och i sedvanlig undervisning. Utbildningsplanering följer upplägg inom 
HPLJ (High Performance Learning Journeys), med bland annat tydliga lärandemål, för att 
nå bästa möjliga effekt i verksamheter. Både grundläggande utbildningar samt 
fördjupningsutbildningar planeras.  

Uppdragsutbildning inom motiverande intervju (MI), motivationshöjande insats (MET) och 
Återfallsprevention (ÅP) har genomförts fram till och med hösten 2019. Cirka 400 
utbildningsplatser har erbjudits. Uppdragsutbildningarna har tidigare genomförts via 
Göteborgs Universitet men de kommer framöver att ges inom VGRs egen regi med 
certifierade utbildare. Målsättning är att framöver ha en struktur för dels basutbildning, 
dels fördjupad utbildning/ metodstödjarutbildning. Gällande MI-utbildningar pågår 
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samverkan tillsammans med VGR-akademin. Planerade utbildningar inom MI och ÅP för 
2020 har skjutits på pga Covid-19. 

Utbildning kring Den beroende patienten har erbjudits alla förvaltningar under hösten 
2019, specialistläkare har erbjudit seminarium till samtliga förvaltningar. 

Samverkan med övriga processteam Psykisk hälsa: Under året har RPT beroende 
samverkat med Regionalt processteam schizofreni för att bland annat belysa insatser för 
personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. Kunskapsorganisationen har, i 
samverkan med VästKom, genomfört regional konferens kring Individual Placement and 
Support (IPS) och arbete med att förtydliga regionens åtagande inom arbetslivsinriktad 
rehabilitering pågår. En annan målgrupp inom samsjuklighet utgörs av individer med 
ADHD och samtidig beroendeproblematik, METIS-utbildning har genomförts för läkare 
och sjuksköterskor och utbildning inom psykoedukation för målgruppen planeras till 
hösten 2020.  

En webbaserad utbildning inom beroendekunskap, (producerad i samverkan mellan RPT 
beroende, KPH och Beroendekliniken /SU), kommer att kunna ges till psykiatri och 
primärvård med start hösten 2020. Utbildning ligger på sjuksköterskenivå men kan 
anpassas och ges till även andra professioner. Webbaserade delmoment kommer att 
kopplas samman med lokala workshop. 

Webbaserad utbildning om ungdomar och substansbruk finns tillgänglig. Filmerna 
implementeras inom vårdcentraler med särskilt uppdrag gällande psykisk hälsa bland unga 
samt inom BUP.  

Information om olika webbaserade utbildningar har distribuerats via processteamets 
kanaler och nätverk, till exempel information om barnkonventionen, spelberoende. 

Länsstyrelsen har i samverkan med kommuner och region erbjudit information om 
spelberoende. Utbildning inom behandling av spelberoende planeras under hösten 2020, 
även nu i samverkan med Länsstyrelsen.  

VästKom, Länsstyrelsen och CERA har tillsammans med SKR genomfört konferens 
utifrån SKRs handlingsplan mot missbruk och beroende 13-29 år. Uppföljande möten har 
hållits för att inventera och följa upp regionala mål. 

I samverkan med bland annat VästKom har uppföljande arbete skett i relation till 
konferens inom området för Integrerade arbetssätt. Det länsgemensamma 
inriktningsdokumentet för regionen och kommunerna i Västra Götaland; Organiserat 
integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende är antaget av 
SRO och ska nu beslutas inom respektive huvudman. Då dokumentet är antaget planeras 
information om dokumentet att spridas men redan nu nyttjas det som stöd vid 
organisationsutveckling av t ex MiniMaria. 
 
I samverkan med CERA har flera seminarium genomförts under året, bland annat om 
cannabis samt om alkoholens påverkan vid graviditet och amning. Flera av utbildningarna 
har strömmats via nätet vilket gett ökad möjlighet att delta.  

Via Beroendekliniken/SU erbjuds Utbildning för utbildare inom området för naloxon. 
Utbildning syftar till att utbilda medarbetare som i sin tur kan utbilda patienter, andra 
medarbetare, närstående och annan personal som hanterar naloxon i vardagen. Såväl 
beroendevård som sprutbytesmottagningar har deltagit i utbildningsinsatser. 
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För att säkerställa implementering av beroendekunskap håller nätverk på att byggas upp. 
Idag finns nätverk för MI-, naloxon- respektive LARO-verksamhet.  

Via central upphandling av nätbaserade behandlingsprogram söks program inom 
beroendevård, oklart vilket utbud som finns att tillgå. 

 

Samverkan – ständigt pågående arbete 

Samverkan med regionens 49 kommuner är väsentlig då det enligt lag föreligger 
gemensamt ansvar för beroendevården, båda parter är beroende av varandra för att den 
enskilde individen ska kunna nå sina mål. På verksamhetsnivå sker dagligen samverkan via 
SIP, en insats som successivt ökar. Arbetssätt såsom R-ACT, F-ACT och vård och 
stödsamverkan används inom case management. RPT saknar egen samverkan med 
kommunsidan då VästKom inte har utsett deltagare till RPT skadligt bruk – beroende. 
Inom regionuppdraget sker dock samverkan regelbundet via kontakt med VästKom och 
företrädare för alla kommunalområden. På nationell nivå sker samverkan via SKR och det 
nationella BIRK-nätverket. Via BIRK sker samverkan med Socialstyrelsen och 
Folkhälsomyndigheten. VGR har bland annat deltagit i framtagande av kunskapsstöd, 
svarat på remisser samt deltagit i olika kartläggningar. 

Länsstyrelsen Västra Götaland är utifrån ANDTS-strategin aktiv i samverkan med andra 
huvudmän kring frågor inom området, Länsstyrelsen är en av de huvudmän VGR 
samarbetar nära med då det gäller kunskapsspridning.  
 
CERA är en centrumbildning vid Göteborgsuniversitet (GU). Här fortgår sedan många år 
tillbaka ett aktivt arbete kring aktuellt kunskapsläge och forskning inom området. CERA 
har omstrukturerats och nyligen fått GUs godkännande för ytterligare en 
samverkansperiod. I CERA finns representation från flera olika fakulteter, Kriminalvården, 
VästKom, Beroendekliniken/SU och koncernkontoret VGR genom KPH och avdelningen 
för Social hållbarhet.   
 
Samordning sker inom Koncernkontoret VGR gällande olika frågor som berör 
beroendevård, bland annat kring utveckling av regionala MiniMaria-mottagningar men 
också andra frågor såsom upphandling av tjänster, Framtidens vårdinformationsmiljö och 
mänskliga rättigheter.  
 
Samverkan med styrgruppen för Handlingsplan Psykisk hälsa har fortskridit gällande 
Länsgemensamt inriktningsdokument för verksamheter som möter personer med missbruk, 
beroende och psykisk ohälsa. Dokumentet är under beslutsprocess.  
 
Samverkan med Svenskt beroenderegister (SBR) pågår inom RPT och på förvaltningsnivå. 
Inrapportering är låg och behöver förstärkas för att utbyte av erfarenheter och utdata ska 
kunna bli användbara. 
 
Samverkan med Statens institutionsstyrelse (SiS) och kriminalvården sker.  
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Avslutat uppdrag
GAP-analysen 2015 visade tydligt på regionala skillnader inom beroendevården. Det
regionala uppdraget för missbruk och beroende är påbörjat och har uppnått flera
målsättningar vilket bidragit till en kunskapsutveckling inom beroendevården som
möjliggör större patientnytta. Då beroendevårdens utveckling generellt sett har varit
eftersatt under lång tid, och då arbetet på grund av Covid-pandemin har bromsats upp,
kvarstår sammantaget stora utmaningar.

Av denna anledning föreslås en förlängning av uppdraget på ytterligare två år för fortsatt
regionalt stöd till verksamheterna i utvecklingen av vården för personer med skadligt bruk
och beroende med syfte att i hela regionen nå bättre tillgänglighet och ett evidensbaserat
utbud av insatser.

Göteborg 2020-05-20

I tjänsten Eva Hallberg

Regionutvecklare, uppdrag missbruk och beroende

Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG

Koncernstab Hälso-och sjukvård
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Utvärdering av handlingsplan för regionuppdrag missbruk och beroende till följd av uppdatering av NR för vård och stöd vid missbruk
och beroende, 2020-05-20.

Identifierade
behov/utvecklingsområden

Åtgärder/aktiviteter Kostnader/finansiering Tidplan Ansvarigenhet Pågår/Genomfört
Planerat
Ej genomfört

Kompetenshöjning (bedömnings-
instrument, psykologisk och
psykosocial behandling)

Utbildningsinsatser kring
identifikation, bedömning,
diagnostik och behandling.

Statsbidrag under 2017 och
2018, sedan ansvarar
förvaltningarna/utförarna
själva.

Påbörjas hösten 2016, och
behov av fortlöpande
utbildningsinsatser pga
personalomsättning.

KPH initierar och
samordnar.

MI, MET, ÅP,
seminarium, konferenser,
e-tjänster har genomförts
Fortsatta utbildningar,
workshop och konferenser
är planerade för HT 2020
Utbildningsinsatser för tex
LARO, PV och BUP ska
planeras

Medicinska test (ökade
laboratorie-kostnader av att införa
rekommenderande analyser enligt
riktlinjerna och ökande trend av
analyser varje år)

Nya analysmetoder införs i
VG, via ordnat införande.

Ordnat införande alternativt
förstärkningsmedel avsatta i
beslut av HSS 160928

Om kostnadsökningen
motsvarar kraven för
ordnat införande första
ansökningsomgången
2017.

KPH initierar och
samordnar.

Implementering och
samverkan har genomförts
vid flera enheter VUP i
samverkan med Klinisk
Kemi
Implementering inom
BUP och Regionhälsa
behöver fortsatt diskuteras
och planeras
Regional utvärdering i
relation till hela
beroendevården ej
genomförd

Läkemedelskostnader Ökad användning av
läkemedel för
alkoholberoende

Ordnat införande Om kostnadsökningen
motsvarar kraven för
ordnat införande första
ansökningsomgången
2017.

KPH initierar och
samordnar.

RMR alkohol antagen.
Utbildning i samband med
utbildningsturné och
information till
vårdsamordnare.
Fortsatta utbildningar,
workshop för PV planeras
HT2020
Regional utvärdering ej
genomförd

Läkemedelsbehandling (vid
iatrogent beroende)

Inrättande av enhet, s.k.
TUB-mottagning1

Beslut i HSS 2016-04-27
(dnr HS 2016–00408),

Uppdraget givet till
primärvården.

Koncernkontoret. Regionutvecklare med
särskilt uppdrag är
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introduktionsfinansieras
2016 och 2017 av statliga
stimulansmedel till
psykiatrin. Fr.o.m 2018 ingår
enheten i ordinarie
beställningsarbete.

anställda inom KPH.
Regional enhet har fått
uppdrag inom PV.
Arbete från KPH är
planerat att fortsätta under
2020.
Utvärdering är löpande
men långsiktig utvärdering
krävs.

Läkemedelsassisterad behandling
med buprenorfin-naloxon för
patienter beroende av
opioidanalgetika

Ska ges på regionens
LARO-mott pga utökad
indikation.

Nominerad för ordnat
införande. Förslaget från
PPT till HSS 28/9 är 5 mnkr
2017 –2018 att fördela till
de 4 förvaltningarna2 där
LARO-verksamhet bedrivs.
Från balanserande
statsbidrag tillförs under
2016 7,5 mnkr för uppstart
och engångskostnader.

Start hösten 2016 med
löpande utvärdering.

Respektive förvaltning men
med samordning och
uppföljning via KPH.

Målgrupp erhåller stöd via
LARO. En mindre
målgrupp
Målgruppens behov följs
via LARO-nätverk

Regional utvärdering ej
genomförd

Definiera
vårdnivåer/ansvarsfördelning och
behov att sprida nytillkommen
kunskap

Utarbeta åldersoberoende
regionala medicinska
riktlinjer inom områdena
alkohol, narkotika och
blandmissbruk samt
läkemedelsberoende.
Ev medicinska test.

Uppstart via dialog med
Sektorsråden
Allmänmedicin, Barn-och
ungdomspsykiatri och
allmänpsykiatri

KPH driver arbetet via
arbetsgrupper.

RPT skadligt bruk har
deltagit vid framtagande
av
RMR LARO
RMR Alkohol
RMR Cannabis
RMR centralstimulantia
RMR opioder
RMR spelberoende

Kunskapsspridning har
påbörjats

Implementering kopplad
till RMR ska genomföras
med start HT 2020 .
Utvärdering och GAP-
analys planeras.

Barn och unga med
missbruksproblem

Utreda förutsättningar för
Mini-Marior i VG i
samverkan med
kommunerna

Påbörjas under hösten 2016
genom gemensamt arbete
kring frågan med
kommunerna och att hitta
arbetsformer för frågan.
Kan ev samordnas med
framtagandet av

Efter överenskommelse
med kommunerna.

Konsultation/stöd har getts
till processledare vid
utveckling av olika
modeller MiniMaria.

RMR anger vårdnivå och
vårdutbud för unga.
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handlingsplan för PRIO-
medel.

Webbaserad utbildning
framtagen.

Planerad
beroendekonferens för
BUP
Stöd för BUP och
nytillkomna MiniMaria-
mottagningar ej planerade.
Utvärdering är ej planerad.

Integrerade mottagningar
(primärvård, specialistpsykiatri
och kommun)

Utreda förutsättningar för
integrerade mott i VG.

Påbörjas under hösten 2016
genom gemensamt arbete
kring frågan med
kommunerna och att hitta
arbetsformer för frågan.
Kan ev samordnas med
framtagandet av
handlingsplan för PRIO-
medel.

Genom gemensamt arbete
kring frågan med
kommunerna.

Har på uppdrag av
Handlingsplan Psykisk
Hälsa processat arbete
med Länsgemensamt
inriktningsdokument för
organiserat integrerat
arbete.
Återkommande
avstämningar med
VästKom ang integrerade
mottagningar och
planering av ev insatser

Samverkan Beslut och implementering
av länsöverenskommelse.
Arbete med länsgemensam
analys och handlingsplan för
psykisk ohälsa.

Statliga stimulansmedel till
både kommuner och VGR
under förutsättning av
godkänd handlingsplan
oktober 2016.

Påbörjas under hösten
2016.

Genom gemensamt arbete
kring frågan med
kommunerna.

Kontinuerlig samverkan
med VästKom,
kommunalförbund

För att facilitera
och samordna
genomförandet av
handlingsplanen

Projektledartjänst Statliga stimulansmedel
alternativt
förstärkningsmedel avsatta i
beslut av HSS 160928

3-årig heltidstjänst KPH Uppdrag har genomförts
av regionutvecklare under
två år. Arbete förankrat
inom KPH och Regionalt
processteam skadligt
bruk/beroende
Flera pågående insatser
finns
Kvarstår stora behov
vilket inte har kunnat tas
om hand inom uppdraget

BIRK (fd MILK): Beroende inom
Regioner och kommuner,
arbetsgrupp SKR

Representera VGR Regionutvecklare har
deltagit regelbundet i
BIRK.
BIRK har nyligen
omstrukturerats, nya
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konstellationer är
formerade
VGRs delaktighet
efterfrågas, VGR har en
framskjuten position och
det finns återkommande
behov av vår närvaro

ANDTS/länsstyrelsen Representera VGR Länsstyrelsens har pausat
arbetsgrupp pga
organisatorisk översyn.
Samverkan sker på
medarbetarnivå. Ny
uppstart våren 2020.

Programområde/processteam
Skadligt bruk -beroende

Bygga upp och stabilisera
processteam, se till god
förankring, säkra rutiner

RPT har formerats och nu
finns medverkan från alla
vårdnivåer,
brukarorganisation och
Region Halland.
Ordförande saknas.
Lokala processteam är inte
helt utbyggda.
Beroendevården står
regionalt inför flera
utmaningar, bla
implementering av RMR,
insatser inom BUP,
utbyggnad av MiniMaria.

Spelberoende Stödja process
Skapa RMR
Ge utbildning

Ur överenskommelsen:I
samband med förändrad
lagstiftningjanuari 2018
avseende spelberoende
ska RCPH understödja
huvudmännens arbete inom
omrädet. Det finns t ex
behov av
kompetensutveckling,
utbildningsinsatser och
tydiiggörande av
ansvarsfördelning.

Mottagning har startat.
RMR spelberoende har
antagits.
Utbildningar har erbjudits
via Länsstyrelsen.

Utbildning behandling
planeras för hösten 2020

Utvärdering för att säkra
regional tillgänglighet och
jämlik vård

Sprututbytet/infektionsklinikerna Skapa naloxonutbildning
nätverkande

Naloxon utbildning och
nätverk har skapats.
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Samsyn med sprutbyte har
genomförts.
Implementering har
kommit lite olika långt
Regional utvärdering,
planeras tillsammans med
sprutbyte

modellbeskrivning och
uppföljningsplan för
socialmedicinska mottagningar

SIMBA önskat stöd Dec 2018 Regionutvecklare har varit
delaktighet som konsult
vid arbete med
framtagande av modell

CERA, Göteborgs Universitet Representera VGR, delat
ansvar tillsammans med
Lise-Lotte Risö Bergerlind

Pågående arbete
CERAs organisation har
nyligen omorganiserats
CERA har stora
ambitioner, bla utifrån
tänkta framtida
forksningsområdenoch
nyttiggörande kring
spridning av ny kunskap
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Från: Ann-Sofie Rundberg 
Skickat: den 2 juli 2020 15:14 
Till: PV Närhälsan; Regionhälsan; Sjukhusen väster styrelsen FB; Skaraborgs 

Sjukhus FB; NU Nusjukv kansli; Säs; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; 
Habiliteringochhälsa; folktandvården info; Maria Grip; Henrik Olsson; 
Maria Söderberg; Corinne Pedroletti 

Kopia: Sofi Ericsson; Andrea Hallberg; Karin Lundgren; Åsa Fors; Karin Möller 
Ämne: Samordningsråd 
Bifogade filer: Inrättande av samordningsråd samt beslut om ordförande.pdf 
 
Till 

 Maria Söderberg, Corinne Pedroletti och Henrik Olsson för genomförande 

 Maria Grip för spridning till koncernledning hälso- och sjukvård 

 Utförare inom hälso- och sjukvård för kännedom 
 
I enlighet med ställningstagande i koncernledning hälso- och sjukvård den 26 juni har hälso- och 
sjukvårdsdirektören beslutat att 
1. inrätta samordningsråd barn. 
2. inrätta samordningsråd kvinnosjukdomar och förlossningar. 
3. utse Maria Söderberg, verksamhetschef Skaraborgs Sjukhus till ordförande för samordningsrådet 
barn. 
4. utse Corinne Pedroletti, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset till ordförande för 
samordningsrådet kvinnosjukdomar och förlossningar. 
5. utse Henrik Olsson, verksamhetschef NU-sjukvården till ordförande för samordningsrådet 
hjärta/kärl. 
 
Verkställighetsbeslutet bifogas. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ann-Sofie Rundberg 
Enhetschef 
Koncernstab hälso- och sjukvård, avdelningen för vårdgivarfrågor, enhet vårdsamordning 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon: 0700-824013 
E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se 
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Verkställighetsbeslut 

Datum 2020-06-30 
Diarienummer RS 2019-03137 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

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

Inrättande av samordningsråd samt beslut om 

ordförande 

Beslut 

I enlighet med ställningstagande i koncernledning hälso- och sjukvård den 26 juni 
2020 beslutas att 

1. inrätta samordningsråd barn. 
2. inrätta samordningsråd kvinnosjukdomar och förlossningar. 
3. utse Maria Söderberg, verksamhetschef Skaraborgs Sjukhus till 

ordförande för samordningsrådet barn. 
4. utse Corinne Pedroletti, verksamhetschef Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset till ordförande för samordningsrådet 
kvinnosjukdomar och förlossningar. 

5. utse Henrik Olsson, verksamhetschef NU-sjukvården till ordförande för 
samordningsrådet hjärta/kärl. 

Sammanfattning av ärendet 

Koncernledning hälso- och sjukvård (KL HoS) har inrättat samordningsråd inom 
hälso-och sjukvård. Följande samordningsråd inrättades som piloter under 2019: 

 Hjärta/kärl 
 Neurologi 
 Ortopedi 
 Infektion 

 
Den 26 juni 2020 ställde sig KL HoS bakom att inrätta samordningsråd  

 Barn 
 Kvinnosjukdomar och förlossningar 

 
Enligt uppdragshandlingen ska ordförande utses av koncernledning hälso- och 
sjukvård. Förutom ordförande i de inrättade samordningsråden behöver ny 
ordförande utses för samordningsrådet hjärta/kärl med anledning av att tidigare 
utsedd ordförande byter tjänst. 
 
Utifrån de förslag som har inkommit från sjukhusförvaltningarna föreslås 
koncernledning HoS ställa sig bakom att utse: 
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 Maria Söderberg, verksamhetschef Skaraborgs Sjukhus till ordförande för 
samordningsrådet barn. 

 Corinne Pedroletti, verksamhetschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset till 
ordförande för samordningsrådet kvinnosjukdomar och förlossningar 

 Henrik Olsson, verksamhetschef NU-sjukvården till ordförande för 
samordningsråd hjärta/kärl 

 
Uppdraget som ordförande innebär, bland annat, att utifrån den beslutade 
uppdragshandlingen ansvara för att: 

 säkerställa kopplingen till linjen och till koncernledning hälso- och 
sjukvård 

 leda samordningsråden utifrån VGR:s koncerngemensamma styrning av 
hälso- och sjukvård  

 bidra till en god samverkan mellan förvaltningarnas organisation och 
kunskapsstyrning 

 säkerställa en ändamålsenlig implementering av överenskomna och 
beslutade förändringar i övrigt  

Datum för beslut: 2020-07-01 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Beslutet skickas till 

 Maria Söderberg, Corinne Pedroletti och Henrik Olsson för genomförande 
 Maria Grip för spridning till koncernledning hälso- och sjukvård 
 Utförare inom hälso- och sjukvård för kännedom 
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Kopia: Charlotte Jeppsson Hagstrand; Johan Flarup 
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Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin 
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Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin.pdf; 
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut samt information om själva arbetet med utvärderingen. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 

 

Regionalt arbete med utvärdering av 
Coronapandemin  
 
Regionstyrelsen har fattat beslut om att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram en 
regionövergripande struktur och innehåll för Västra Götaland regionens 
utvärderingar avseende Coronapandemin. 
 
En samlad utvärdering är nödvändig för att Västra Götalandsregionen (VGR) ska 
kunna få en regional uppfattning om konsekvenserna av Coronapandemin och kunna 
dra lärdomar av det krishanteringsarbete som regionen bedrivit. Syftet med 
uppdraget är att hålla samman regionens utvärderingar av Coronapandemin. 
 
Uppdraget ska redovisa struktur och innehåll för utvärderingsarbetet och särskilt 
beakta erfarenheter från förvaltningarna och den regionala 
krisledningsorganisationen.Utvärderingsarbetet kommer hållas samman av en extern 
utvärderingsledare. 

Struktur för arbetet 

Vi behöver tillsammans ta fram en struktur för utvärderingsarbetet.  
Ett första steg är att varje förvaltning utser en kontaktperson som svarar för 
samordning av förvaltningens utvärderingar. Personen får då rollen som lokal 
utvärderingsledare i VGR:s utvärderingsorganisation. 
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E-posta kontaktuppgifter senast fredagen den 21 augusti till: 
sakerhet-beredskap@vgregion.se 
 

Idé om innehåll 

Vi kommer under början av hösten ha behövt ta fram utvärderingsfrågor som tar 
omhand gjorda erfarenheter under år 2020.  Erfarenheterna kommer att utgöra 
underlag för fortsatt utvecklingsarbete. 
Kom gärna redan nu med förslag på utvärderingsfrågor!  
 
Skicka dessa till säkerhet-beredskap@vgregion.se senast fredagen den 21 augusti. 

Fortsatt arbete 

I början av september bjuder vi in till ett möte med utsedda lokala 
utvärderingsledare. Syftet med mötet är att informera om utvärderingsorganisationen 
och att tillsammans tydligare forma innehåll och struktur. 

Har ni frågor om utvärderingen?  

Kontakta i första hand charlotte.jeppsson.hagstrand@vgregion.se 
I andra hand maria.t.fast@vgregion.se eller johan.flarup@vgregion.se 

 

Vänliga hälsningar, 

Johan Flarup 

Avdelningschef 
Avdelningen för Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
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§ 196 

Regionövergripande struktur för utvärdering av 

Coronapandemin 

Diarienummer RS 2020-03943 

Beslut 

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en 
regionövergripande struktur för Västra Götalandsregionens utvärderingar 
avseende hantering av Coronapandemin. 

Sammanfattning av ärendet 

Coronapandemin kräver att Västra Götalandsregionen (VGR) gör omfattande 
verksamhetsomställningar. De påminner om vad som behövs vid höjd beredskap 
och/eller krig. VGR behöver säkerställa att dessa erfarenheter tas tillvara genom 
samordnad utvärdering. En struktur för samordnad utvärdering behöver därför tas 
fram.  

En samlad utvärdering är nödvändig för att VGR ska kunna få en regional 
uppfattning om utvärderingsarbetet av Coronapandemin. Främst avseende hur 
VGR ska kunna få del av de samlade lärdomarna från krisberedskapsarbetet och 
dra nytta av dessa i framtida arbete.  

Kostnader för uppdraget hanteras inom ordinarie verksamhet. 

Resultatet av utvärderingen ska återrapporteras till regionstyrelsen senast i mars 
2021. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-10 

Skickas till 

 Ann-Sofi Lodin, för genomförande 
 Charlotte Hagstrand, för genomförande 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-10 
Diarienummer RS 2020-03943 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Charlotte Hagstrand 
Telefon: 073-082 59 91 
E-post: 
charlotte.jeppsson.hagstrand@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Regionövergripande struktur för utvärdering av 

Coronapandemin 

Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en 
regionövergripande struktur för Västra Götalandsregionens utvärderingar 
avseende hantering av Coronapandemin. 

Sammanfattning av ärendet 

Coronapandemin kräver att Västra Götalandsregionen (VGR) gör omfattande 
verksamhetsomställningar. De påminner om vad som behövs vid höjd beredskap 
och/eller krig. VGR behöver säkerställa att dessa erfarenheter tas tillvara genom 
samordnad utvärdering. En struktur för samordnad utvärdering behöver därför tas 
fram.  

En samlad utvärdering är nödvändig för att VGR ska kunna få en regional 
uppfattning om utvärderingsarbetet av Coronapandemin. Främst avseende hur 
VGR ska kunna få del av de samlade lärdomarna från krisberedskapsarbetet och 
dra nytta av dessa i framtida arbete.  

Kostnader för uppdraget hanteras inom ordinarie verksamhet. 

Resultatet av utvärderingen ska återrapporteras till regionstyrelsen senast i mars 
2021. 
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Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin  
Regiondirektör 

Johan Flarup  
Avdelningschef 
ärendesamordning och kansli 

Besluten skickas till 

 charlotte.jeppsson.hagstrand@vgregion.se för genomförande 
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Information 

Datum 2020-07-02 
Diarienummer RS 2020-03943 
 
 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

 

 
 

Regionalt arbete med utvärdering av 
Coronapandemin  

 
Regionstyrelsen har fattat beslut om att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram 
en regionövergripande struktur och innehåll för Västra Götaland regionens 
utvärderingar avseende Coronapandemin. 
 
En samlad utvärdering är nödvändig för att Västra Götalandsregionen (VGR) ska 
kunna få en regional uppfattning om konsekvenserna av Coronapandemin och 
kunna dra lärdomar av det krishanteringsarbete som regionen bedrivit. Syftet med 
uppdraget är att hålla samman regionens utvärderingar av Coronapandemin. 
 
Uppdraget ska redovisa struktur och innehåll för utvärderingsarbetet och särskilt 
beakta erfarenheter från förvaltningarna och den regionala 
krisledningsorganisationen. 
 
Utvärderingsarbetet kommer hållas samman av en extern utvärderingsledare. 

Struktur för arbetet 

Vi behöver tillsammans ta fram en struktur för utvärderingsarbetet.  
 
Ett första steg är att varje förvaltning utser en kontaktperson som svarar för 
samordning av förvaltningens utvärderingar. Personen får då rollen som lokal 
utvärderingsledare i VGR:s utvärderingsorganisation. 
 
E-posta kontaktuppgifter senast fredagen den 21 augusti till: 
 sakerhet-beredskap@vgregion.se 
 

Idé om innehåll 

Vi kommer under början av hösten ha behövt ta fram utvärderingsfrågor som tar 
omhand gjorda erfarenheter under år 2020.  Erfarenheterna kommer att utgöra 
underlag för fortsatt utvecklingsarbete. 
 
Kom gärna redan nu med förslag på utvärderingsfrågor!  
 
Skicka dessa till säkerhet-beredskap@vgregion.se senast fredagen den 21 augusti. 

Fortsatt arbete 

I början av september bjuder vi in till ett möte med utsedda lokala 
utvärderingsledare. Syftet med mötet är att informera om 
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utvärderingsorganisationen och att tillsammans tydligare forma innehåll och 
struktur. 

Har ni frågor om utvärderingen?  

Kontakta i första hand charlotte.jeppsson.hagstrand@vgregion.se 
I andra hand maria.t.fast@vgregion.se eller johan.flarup@vgregion.se 

 

Vänliga hälsningar, 

Johan Flarup 

Avdelningschef 
Avdelningen för Ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
 
 



 Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00476-1 Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 23 juni 2020 - Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen

  
 
 
Protokoll från regionstyrelsen, 2020-06-23 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

20 (80) 

§ 181 

Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra 

Götalandsregionen 

Diarienummer RS 2020-01920 

Beslut 

1. Regionstyrelsen godkänner koncernens uppföljningsrapport maj 2020 för 
Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska läget för Västra Götalandsregionen är ansträngt som en följd av 
pandemin. Bedömningen är att vi har en lågkonjunktur framför oss även om 
konjunkturinstitutet ser en positiv och svag vändning under senhösten 2020.  

Genom statliga stimulanspaket mildras den ekonomiska effekten innevarande år, 
men effekterna av pandemin kommer att påverka oss under lång tid. Både 
resultatet i maj och prognosen för helåret har förbättrats om man jämför med 
koncernrapporten för mars, men ökad arbetslöshet och oro på världsmarknaden 
pekar i riktningen att effekterna kommer att bli utdragna.  

Prognosen för 2020 är -700 miljoner kronor vilket är en förbättring mot 
föregående prognos främst beroende på beslut om ökade statsbidrag. Den 
ekonomiska bedömningen innehåller fortsatt stora osäkerheter som fortsatt 
minskade skatteintäkter och att effekterna av covid-19 dröjer sig kvar under resten 
av 2020. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-21 

 Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 

Skickas till 

 Regionfullmäktige, för kännedom 
 Samtliga styrelser och nämnder, för kännedom 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-21 
Diarienummer RS 2020-01920 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Emil Gisslow 
Telefon: 0700-825726 
E-post: emil.gisslow@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 

Västra Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen godkänner koncernens uppföljningsrapport maj 2020 för 
Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Det ekonomiska läget för Västra Götalandsregionen är ansträngt som en följd av 
pandemin. Bedömningen är att vi har en lågkonjunktur framför oss även om 
konjunkturinstitutet ser en positiv och svag vändning under senhösten 2020.  

Genom statliga stimulanspaket mildras den ekonomiska effekten innevarande år, 
men effekterna av pandemin kommer att påverka oss under lång tid. Både 
resultatet i maj och prognosen för helåret har förbättrats om man jämför med 
koncernrapporten för mars, men ökad arbetslöshet och oro på världsmarknaden 
pekar i riktningen att effekterna kommer att bli utdragna.  

Prognosen för 2020 är -700 miljoner kronor vilket är en förbättring mot 
föregående prognos främst beroende på beslut om ökade statsbidrag. Den 
ekonomiska bedömningen innehåller fortsatt stora osäkerheter som fortsatt 
minskade skatteintäkter och att effekterna av covid-19 dröjer sig kvar under resten 
av 2020.  

Fördjupning av ärendet 

Koncernresultatet per maj månad är -1 207 miljoner kronor vilket är 826 miljoner 
kronor sämre budget, men ett förbättrat resultat jämfört med föregående period 
främst beroende på tillkommande generella stadsbidrag. I resultatet finns inte 
samtliga statsbidrag med då fördelningen av de stadsbidrag som staten aviserat 
inte klara. Det stadsbidrag för kollektivtrafiken, del av extraordinära intäkter för 
Covid-19 och posten för periodiseringsfonder, vilka på årsbasis bedömts till 975 
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miljoner kronor, vilket jämnt fördelat över året gett ett förbättrat resultat i maj 
med ca 400 mnkr. 

Verksamhetens resultat är -142 miljoner kronor, vilket är sämre än budget. I 
resultatet ingår förändring av pensionsskulden, som förbättrar resultatet med 526 
miljoner kronor i förhållande till budget. Det negativa resultatet innebär att 
skatteintäkter och generella statsbidrag inte fullt ut räcker för att täcka regionens 
verksamhetskostnader, samt bidra till att täcka de finansiella kostnaderna, vilka 
främst utgörs av kostnader för värdesäkring av pensionsskulden. 

Koncernkontorets bedömning är ett ekonomiskt resultat för på helåret på -700 
miljoner kronor. Det är en förbättring med 800 miljoner kronor jämfört med den 
prognos som lämnades i mars. Förbättringen förklaras till största delen av tre 
saker. För det första har staten beslutat om ytterligare statsbidrag till kommuner 
och regioner vilket bidrar positivt till prognosen med 1 300 miljoner kronor 
jämfört med prognosen i mars. För det andra visar den senaste skatteprognosen att 
skatteintäkterna minskar med 600 miljoner kronor. För det tredje förbättras 
prognosen för pensionskostnaderna med 400 miljoner kronor beroende på att 
beslutet om att räkna om pensionsskulden på grund av ökad livslängd skjuts på 
framtiden. 

Det planerade kostnadssänkande förbättringsarbetet på sjukhusen har under 
pandemin fördröjts och försenats och behöver så snart det är möjligt återgå till ett 
mer normalt läge där dessa åtgärder kan genomföras för att skapa långsiktiga 
förutsättningar för att förbättra tillgängligheten och för en ekonomi i balans. 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Thomas Front 
Ekonomidirektör 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 

Besluten skickas till 

 Regionfullmäktige, för kännedom 
 Samtliga styrelser och nämnder, för kännedom 
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INLEDNING  
Det ekonomiska läget inom Västra Götalandsregionen är ansträngt som en följd av pandemin och 
bedömningen är att vi har en långvarig lågkonjunktur framför oss även om konjunkturinstitutet ser 
en svag vändning redan under senhösten 2020.  
 
Genom statliga stimulanspaket mildras den ekonomiska konsekvenserna innevarande år, men 
effekterna av pandemin kommer att påverka oss under lång tid. Det är därför viktigt att skapa goda 
förutsättningar och beredskaper för att snararast möjligt komma till det nya normalläget. Västra 
Götalandsregionen behöver därför agera både långsiktigt och klokt. 
 
Både resultatet för maj och prognosen för helår har förbättrats, men ökad arbetslöshet och oro på 
världsmarknaden pekar i riktningen att effekterna kommer att bli utdragna. Prognosen för 2020 är   
-700 miljoner kronor. Det är en förbättring med 800 miljoner kronor jämfört med den prognos som 
lämnades i mars. Förbättringen förklaras till största delen av tre saker:  

• staten har beslutat om ytterligare statsbidrag till kommuner och regioner. Det bidrar positivt 
till prognosen med 1 300 miljoner kronor jämfört med prognosen i mars  

• Indikation i den senaste skatteprognosen är att skatteintäkterna minskar med 600 miljoner 
kronor 

• prognosen för pensionskostnaderna förbättras med 400 miljoner kronor beroende på att 
beslutet om att räkna om pensionsskulden på grund av ökad livslängd skjuts på framtiden 

 
Det planerade kostnadssänkande förbättringsarbetet på sjukhusen har under pandemin försenats och 
behöver så snart det är möjligt återgå till ett mer normalt läge, där dessa åtgärder kan genomföras 
för att skapa långsiktiga förutsättningar, för att förbättra tillgängligheten och för en ekonomi i 
balans. 
 

1 EKONOMISKT RESULTAT OCH PROGNOS 
Det ekonomiska resultatet för Västra Götalandsregionen (VGR) till och med maj är -1 207 miljoner 
kronor. Resultat är påverkat av pandemin på olika sätt. Den tydligast faktorn är den stora 
börsnedgången under i mars. Denna värdenedgång har mildrats något under perioden, men påverkat 
resultat negativt med 641 miljoner kronor. Utöver detta är det minskade intäkter som påverkat 
resultatet mest. Den enskilt största minskningen hos verksamheten är minskade biljettintäkter. I 
Västra Götalandsregionen får minskad BNP och en hög arbetslöshet påverkan på skatteintäkterna 
vilka till och med maj minskat med 705 miljoner kronor. Den intäktsminskningen möts till stor del 
av regeringens beslut om nya generella statsbidrag för att dämpa effekterna av pandemin. 
 
Prognosen för 2020 är fortsatt svårbedömd då det är oklart hur länge regionen kommer att påverkas 
av pandemin. Påverkan på ekonomin gäller både uteblivna biljettintäkter och ökade 
personalkostnader men den fortsatta påverkan på ekonomin är effekterna från högre arbetslöshet 
och minskad tillväxt vilket kommer påverka skatteintäkterna. 
 
Det ekonomiskt resultat bedöms för helåret bli minus 700 miljoner kronor, vilket är en förbättring 
jämfört med delårsrapporten per mars med 800 miljoner kronor.  
 



 Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00476-1 Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen : Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 slutlig

 
3   

Prognosen baseras på resultatet i maj, prognoser från nämnder och styrelser i respektive 
förvaltnings månadskommentar i maj, samt en kvantitativ prognosmodell per kontogrupp baserat på 
trender och jämförelser över tid. Utifrån dessa ställningstagande fastställs en sammanvägd, men inte 
konsoliderad koncernprognos. 
 
 

1.1 Resultat 
 
Koncernresultatet per maj månad är -1 207 miljoner kronor vilket är 826 miljoner kronor sämre 
budget, men ett förbättrat resultat jämfört med föregående period främst beroende på tillkommande 
generella stadsbidrag. I resultatet för maj finns inte samtliga statsbidrag inräknade, dessa har 
bedömts till 975 miljoner kronor på årsbasis, då fördelningen och villkoren för dessa inte är klar 
från statens sida.  Det gäller statsbidrag för kollektivtrafik, del av extraordinära intäkter för Covid-
19 och posten för periodiseringsfonder. Om det bedömda beloppet fördelas jämt över året skulle 
regionen haft ett bättre resultat i maj med ca 400 mnkr. 
 
Figur 1 Resultatutveckling totalt resultat 2017-2020 

 
 
 

Verksamhetens resultat är -142 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor sämre än 
budget. I resultatet ingår förändring av pensionsskulden, som förbättrar resultatet med 
526 miljoner kronor i förhållande till budget. Detta resultat innebär att skatteintäkter 
och generella statsbidrag inte fullt ut räcker för att täcka regionens 
verksamhetskostnader, samt bidra till att täcka de finansiella kostnaderna, vilka främst 
utgörs av kostnader för värdesäkring av pensionsskulden och i år värdeminskningen 
på likviditetsportföljerna. 
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Sjukhusen redovisar fortsatt negativa resultat och det ekonomiska underskottet efter maj är -978 
miljoner kronor. Detta innebär fortsatt arbete för sjukhusen att verkställa sina åtgärdsplaner för att 
nå sina måltal för nettoårsarbetare och därmed minska sina kostnader. 
 

1.1.1 Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter till och med maj är 755 miljoner kronor lägre än budget och avviker med 
214 miljoner kronor mot föregående år. De vikande intäkter är en effekt av pandemin Covid-19 
vilken påverkat flera olika intäktsslag. Den största avvikelsen finns inom kollektivtrafiken med ett 
minskat resande ger lägre biljettintäkter. Patientavgifterna har minskat genom inställda besök och 
avgiftsfrihet för patienter med Covid-19. 
  
Tabell 1 Verksamhetens intäkter, ackumulerat maj 
 

 
 
 

Specialdestinerade statsbidrag 
Intäkter från specialdestinerade statsbidrag är 89 miljoner lägre än budget för perioden. Det 
är intäkter för statsbidragen för God och nära vård (-41 miljoner kronor), Sjukskrivnings- och 
rehab-garantin (-22 miljoner kronor), Kvinnosjukvård (-10 miljoner kronor) och Asyl (-12, 5 
miljoner kronor) som inte når upp till budget. Den främsta anledningen är förändringar i 
överenskommelser mellan staten och regionerna som blivit kända efter regionens budgetbeslut.  
Kompensation från staten för uteblivna biljettintäkter i kollektivtrafiken och extraordinära kostnader 
för covid-19 ingår inte i utfallet då principerna för intäkterna är oklara från staten. 

Övriga bidrag och intäkter  
Med anledning av pandemin har regeringen valt att kompensera för sjukskrivningskostnader under 
april-juli 2020. Regionen har fått ersättning för de kostnader vi haft i april, vilket innebär en 
kompensation med 87 miljoner kronor. Prognosen för resterande månader är att Västra 
Götalandsregionen kan rekvirera ytterligare 150 miljoner kronor. 
 

1.1.2 Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens kostnader för perioden är 2,7 % lägre än budget och jämfört med föregående år en 
minskning med 1,1 procent. Kostnadsminskningar finns främst inom köpt vård och lämnade bidrag. 
Jämfört över de senaste tolv månaderna har nettokostnadsutvecklingen minskat från 4 procent till 
0,8procent. 
 
 
 
 
 

Ack utfall Ack budget Ack utfall
Mnkr 2020 2020 Belopp % 2019 Belopp %
Patientavgifter 539 639 -100 -15,6% 617 -78 -12,6%
Såld vård 725 836 -111 -13,2% 772 -47 -6,1%
Försäljning av varor och tjänster 575 688 -113 -16,5% 559 16 2,8%
Specialdestinerade statsbidrag 1 151 1 240 -89 -7,2% 978 173 17,7%
Biljettintäkter 1 235 1 614 -379 -23,5% 1 546 -311 -20,1%
Övriga intäkter och bidrag 1 131 1 094 37 3,4% 1 098 32 3,0%
SUMMA Verksamhetens intäkter 5 356 6 111 -755 -12,4% 5 571 -214 -3,8%

Avvikelse Förändring



 Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00476-1 Regionstyrelsens beslut om koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen : Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 slutlig

 
5   

 
 
 
Tabell 2 Verksamhetens kostnader, ackumulerat maj 
 
 

 

 

Personalkostnader inklusive inhyrd personal 

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal uppgår till och med maj till 14 603 miljoner kronor 
och är 260 miljoner kronor bättre än budget. Jämfört med samma period 2019 är det en lägre 
kostnad på 540 miljoner kronor motsvarande 3,6 procent. Den stora kostnadsminskningen kan 
härledas till en lägre prognostiserad pensionskostnad både jämfört med budget och föregående år. 
Lönesumman uppgår till 9 730 miljoner kronor och överskrider i maj budgeten med 224 miljoner 
kronor. Jämfört med föregående år är ökningen 363 miljoner kronor och motsvarar 3,9 procent. 

Bland de stora förvaltningarna redovisar Närhälsan och Folktandvården en positiv avvikelse mot 
budget medan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster 
har de största negativa avvikelserna mot budget i maj. 

Utfallet för inhyrd personal uppgår till och med maj till 225 miljoner kronor varav 223 miljoner 
kronor inom hälso- och sjukvård. Jämfört med föregående år är det en minskning med 13 miljoner 
kronor. 

I början av 2020 fanns en fortsatt minskning av nettoårsarbetare hos flera av sjukhusen. Från mars 
de finns en ökning av nettoårsarbetare och i maj har sjukhusen ökat sina nettoårsarbetare med 3,2%, 
vilket kommer att innebära fortsatt höga personalkostnader och svårigheter att på sikt nå måltalen. 
 
Tabell 3 Sjukhusens nettoårsarbetare 
 

  
Måltal 
netto-   Diff. maj 2020 mot måltal  

   årsarbetare Maj 2020 Antal % 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 14 213 14 715 502 3,5 
NU-sjukvården 4 175 4 239 64 1,5 
Södra Älvsborgs Sjukhus 3 375 3 481 106 3,1 

Skaraborgs Sjukhus 3 670 3 768 98 2,7 

Sjukhusen i Väster  2 300 2 419 119 5,2 

Totalt  27 733 28 621 888 3,2 

Ack utfall Ack budget Ack utfall
Mnkr 2020 2020 Belopp % 2019 Belopp %

Avvikelse Förändring

Personalkostnader inklusive inhyrd personal -14 603 -14 863 260 -1,7% -15 143 540 -3,6%
Köpt vård -2 274 -2 191 -83 3,8% -2 149 -125 5,8%
Direkta trafikkostnader -3 301 -3 459 159 -4,6% -3 320 19 -0,6%
Köp av tjänster -1 170 -1 484 315 -21,2% -1 189 19 -1,6%
Läkemedel -2 407 -2 306 -102 4,4% -2 360 -48 2,0%
Material och varor -1 546 -1 571 25 -1,6% -1 529 -17 1,1%
Lämnade bidrag -671 -738 67 -9,1% -655 -16 2,5%
Lokal- och energikostnader -785 -760 -25 3,3% -761 -24 3,1%
Övriga kostnader -856 -1 039 183 -17,6% -918 62 -6,8%
Av- och nedskrivningar -1 032 -1 038 6 -0,6% -936 -96 10,3%
SUMMA Verksamhetens kostnader -28 644 -29 449 805 -2,7% -28 959 315 -1,1%
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Läkemedel 

Västra Götalandsregionens läkemedelskostnader har ökat med 48 miljoner kronor (två procent) 
jämfört med föregående år till 2 407 miljoner kronor och ökningen efter fem månader ses främst 
inom förskrivning av receptläkemedel (åtta procent). Vid en jämförelse av de enskilda månaderna 
jämfört med föregående år ses att antal förskrivna varurader (recept) ökade markant i början av 
mars månad och nu är förskrivningen nere i tidigare nivåer. I maj månad ses också en ökad 
förskrivning av rekvisitionsläkemedel, där läkemedel inom Anestesivården samt cancerläkemedel är 
största orsaken. Totalt har kostnaderna för receptförskrivning för alla sjukhus ökat med  

97 miljoner kronor jämfört med föregående år. Efter april var samma jämförelse 125 miljoner 
kronor, vilket kan antas att det återgår till mer normal nivå. Det är Sahlgrenska universitetssjukhuset 
som har den största kostnadsökningen av förvaltningarna på 53 miljoner kronor (receptförskrivning) 
jämfört med föregående år. 

1.1.3 Skatteintäkter 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är -705 miljoner lägre än budget för perioden 
utifrån den erhållna skatteunderlagsprognos 29 april.  
De generella statsbidragen är 564 miljoner kronor högre än budget, beroende på de stimulanspaket 
staten beslutat om till kommunsektorn. Trots stimulanspaketen understiger skatteintäkter och 
generella statsbidrag budgeten för perioden med -141 miljoner kronor.  
 
 
Tabell 4 Skatteintäkter, ackumulerat maj 
         

 

1.2 Prognos 
 
Prognosen för 2020 är fortsatt mycket svårbedömd eftersom ingen i dagsläget känner till hur länge 
vi kommer påverkas av covid-19. Påverkan på ekonomin har hittills visat sig genom minskade 
intäkter, främst lägre skatteintäkter och uteblivna biljettintäkter. Det finns också en ökning på 
kostnadssidan, som ökade personalkostnader och högre materialkostnader inom hälso- och 
sjukvården. Västra Götalandsregionen kommer fortsatt påverkas även efter att de direkta 
konsekvenserna av covid-19 är borta, den så kallade vårdskulden och effekterna från högre 
arbetslöshet och minskad tillväxt kommer långsiktigt att påverka skatteintäkterna framöver. 
 
Utifrån kända fakta bedöms prognosen för 2020 till -700 miljoner kronor. Det är en förbättring med 
800 miljoner kronor jämfört med den prognos som lämnades i mars. Förbättringen förklaras till 
största delen av tre saker. Den första är att staten beslutat om ytterligare statsbidrag till kommuner 
och regioner. Det bidrar positivt till prognosen med 1 300 miljoner kronor jämfört med prognosen i 
mars. För det andra indikerar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna minskar med 600 
miljoner kronor och det tredje är att prognosen för pensionskostnaderna förbättras med 400 miljoner 
kronor beroende på att beslutet om att räkna om pensionsskulden på grund av ökad livslängd skjuts 

Skatteintäkter 18 399 18 962 -563 -3,0% 18 486 -87 -0,5%
Kommunalekonomisk utjämning 1 963 2 104 -142 -6,7% 2 025 -63 -3,1%
Generella statsbidrag 2 784 2 220 564 25,4% 2 100 683 32,5%
SUMMA skatt, utjämning, generella statsbidrag 23 145 23 287 -141 -0,6% 22 611 534 2,4%
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på framtiden. Beräkningarna för skatteintäkter och pensioner innehåller fortsatt osäkerheter och kan 
komma att revideras ytterligare under året. Utöver dessa poster har det totala kostnaderna för 
förvaltningarna reviderats upp något och uppskattningen av hur länge biljettintäkterna påverkas 
förändrats. Dessa poster tillsammans påverkar prognosen med ytterligare 300 miljoner. 
Försämringen av biljettintäkter kopplas till att Västtrafiks biljettintäkter bedöms komma att minska 
under en längre period än vid föregående bedömning och att kulturinstitutionerna inte kommer att 
ha den verksamhet som ursprungligen planerades till hösten.   

1.3 Investeringar 
Årets investeringsutgifter är budgeterade till 7,6 miljarder kronor. En dryg miljard är avsatt för 
investeringsutgifter kopplat till övertagandet av tillgångar från Göteborgs spårvägar.  Prognosen för 
investeringar för 2020 är 6,9 miljarder kronor, dvs 700 miljoner kronor lägre än budget. 

Mnkr 
Ack  

utfall 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

mnkr Avvikelse % 

FASTIGHETSINVESTERINGAR           

Inom plan  1 086 3 863 3 100 -763 -20 
Utanför plan 90 909 600 -309 -34 

Summa 1 176 4 772 3 700 -1 072 -22 
            
UTRUSTNINGSINVESTERINGAR           
Inom plan 620 2 379 2 229 -150 -6 
Utanför plan 21 0 21 21 21 

Summa 641 2 379 2 250 -129 -5 
            
FORDONSINVESTERINGAR           
Inom plan 121 309 237 -72 -23 
Utanför plan 591 129 700 571 443 

Summa 713 438 937 499 114 
            
TOTALA INVESTERINGAR           
Totalt inom plan 1 828 6 551 5 566 -985 -15 
Totalt utanför plan 702 1 038 1 321 283 27 

INVESTERINGAR TOTALT 2 530 7 589 6 887 -702 -9 

Fastighetsinvesteringar 

Investeringar i fastigheter förväntas avvika med 1,1 miljard kronor mot budget vid årets slut. Det 
beror huvudsakligen på tidsförskjutningar i större ägarstyrda projekt i investeringsplan samt i 
byggnationen av spårvagnsdepån på Ringön. Verksamheternas egna ramar för planerade 
ombyggnationer och lokalanpassningar förväntas inte upparbetas fullt ut under året. Däremot pågår 
planering för mindre investeringar i lokaler för att semipermanenta lösningar som gjorts för att klara 
patientflöden under pågående Covid-19 pandemi. Dessa investeringar bedöms rymmas inom 
verksamheternas ram för 2020. 

 Fordonsinvesteringar 
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Investeringar i fordon prognosticeras bli 500 miljoner kronor högre än budget. Det beror på 
övertagande av leasingavtal för spårvagnar från Göteborgs Spårvägar om 591 miljoner kronor. När 
budgeten togs fram var principerna för denna investering ännu inte klara, vilket förklarar 
budgetavvikelsen. På grund av pandemi-relaterade förseningar i leveransen av nya tåg och 
spårvagnar har prognosen för dessa utgifter sänkts något mot budget. Det kan bli aktuellt med 
ytterligare sänkningar i samband med augustiprognosen. 

Utrustningsinvesteringar 

Verksamheternas ramar för utrustningsinvesteringar kommer troligtvis i hög grad förbrukas då 
tilldelningen av ramutrymme generellt sett drogs ned mycket jämfört med vad som äskats. Däremot 
är det risk att följdinvesteringar i utrustning förknippat med större ägarstyrda fastighetsinvesteringar 
som förskjuts framåt i tid, kommer att bli lägre än budget. Prognosen för årets investeringsutgifter i 
Framtidens Vårdinformationsmiljö är ett något VAD???? 

1.4 Likviditet 
Likviditeten, som utgörs av likvida medel på bankkonto och placeringar, uppgick per maj till 10 
997 miljoner kronor. Det är en minskning från årsskiftet med 1 157 miljoner kronor. Minskningen 
beror bland annat på att placeringarna har tappat i värde i samband med utbrottet av Covid-19 som 
fick världens börser att falla i slutet av februari och fortsätta falla i mars. Årets värdenedgång har 
påverkat likviditeten negativt med 641 miljoner kronor, varav nedgången för sålda tillgångar utgör 
584 mnkr och resterande del utgörs av värdenedgången för kvarvarande tillgångar. Utöver det har 
den årliga pensionsavgiften på 986 miljoner kronor belastat likviditeten. Statsbidrag har till viss del 
kompenserat för likviditetstappet. 
 
Likviditeten bedöms öka under året då regionfullmäktige har fattat beslut om externfinansiering av 
spårvägen med 2 miljarder kronor. Investering i spårvägen har hittills finansierats med egen 
likviditet. Likviditeten kommer också att påverkas positivt av att regionfullmäktige har beslutat om 
extern upplåning på 1,3 miljarder kronor för en likvidavsättning till en pensionsportfölj. 
Helårsprognosen för likviditeten är 11,9 miljarder kronor. 
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2 BOKSLUTSDOKUMENTATION 

 

 
 

Resultaträkning

utfall 2020 budget 2020 utfall 2019 utfall 2020 budget 2020 utfall 2019
Mnkr jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj jan-maj
Verksamhetens intäkter 5 356 6 111 5 571 3 763 4 124 3 580
Verksamhetens kostnader -27 612 -28 411 -28 023 -26 004 -26 596 -26 251
Avskrivningar och nedskrivningar -1 032 -1 038 -936 -883 -899 -813
Verksamhetens nettokostnader -23 288 -23 337 -23 388 -23 123 -23 370 -23 484

Skatteintäkter 18 399 18 962 18 486 18 399 18 962 18 486
Kommunalekonomisk utjämning 1 963 13 057 2 025 1 963 2 104 2 025
Generella statsbidrag 2 784 2 220 2 100 2 784 2 220 2 100
Verksamhetens resultat -142 -51 -777 22 -84 -873

Finansiella intäkter 35 16 343 35 15 343
Finansiella kostnader -1 100 -346 -551 -1 097 -343 -547
PERIODENS RESULTAT -1 207 -381 -984 -1 040 -411 -1 077

KONCERNEN REGIONEN
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Balansräkning

2020 2019 2020 2019
Mnkr maj Bokslut maj Bokslut

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 297 241 200 150
Materiella tillgångar
 - Byggnader och mark 19 643 18 852 19 527 18 741
 - Maskiner och inventarier 9 387 9 373 5 325 5 302
 - Finansiell leasing 771 173 167 173
Finansiella anläggningstillgångar 847 512 3 387 3 053
Summa anläggningstillgångar 30 945 29 152 28 606 27 420

Bidrag till infrastruktur 425 444 425 444

Omsättningstillgångar
Förråd 456 319 454 317
Kortfristiga fordringar 4 917 4 819 4 494 4 340
Kortfristiga placeringar 8 732 10 225 8 732 10 225
Kassa och bank 2 265 1 930 2 266 1 930
Summa omsättningstillgångar 16 370 17 292 15 946 16 812
Summa tillgångar 47 739 46 888 44 977 44 676

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat -1 207 1 063 -1 040 993
Resultatutjämningsreserv 165 165 165 165
Övrigt eget kapital 8 739 7 676 8 397 7 405
Summa eget kapital 7 697 8 904 7 522 8 562

Avsättningar
Avsättningar pensioner 20 683 20 123 20 683 20 123
Övriga avsättningar 2 579 2 625 2 445 2 491
Summa avsättningar   23 262 22 748 23 128 22 614

Skulder
Långfristiga skulder 2 374 1 846 1 218 1 215
Kortfristiga skulder 14 406 13 390 13 108 12 284
Summa skulder 16 780 15 236 14 326 13 499
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 47 739 46 888 44 977 44 676

Ansvarsförbindelse pensioner 22 668 22 980 22 668 22 980

REGIONENKONCERNEN
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Verksamheternas resultat

Ack utfall Ack budget Avvikelse Ack utfall Förändring
Mnkr maj 2020 maj 2020 utfall-budget maj 2019 2020-2019

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Företrädare
Hälso- o sjukvårdsstyrelsen 139,8 12,5 127,3 48,7 91,1
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden -59,4 -79,8 20,4 -71,9 12,6
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden -63,4 -67,5 4,2 -70,4 7,1
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 35,6 -17,1 52,7 -57,1 92,7
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden -7,9 -36,9 29,0 -29,7 21,7
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden -14,9 -27,7 12,8 -23,9 9,0

Utförare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset -449,2 -73,9 -375,3 -135,2 -314,0
NU-sjukvården -40,6 58,2 -98,8 -44,1 3,5
Södra Älvsborgs Sjukhus -137,2 1,3 -138,6 -98,1 -39,2
Skaraborgs Sjukhus -129,1 -40,3 -88,7 -115,7 -13,4
Sjukhusen i Väster -113,3 -15,2 -98,1 -63,2 -50,1
Närhälsan -49,8 -76,3 26,5 -71,9 22,1
Regionhälsan -35,6 -27,8 -7,9 -1,4 -34,2
Folktandvården Västra Götaland -37,1 3,9 -41,0 6,6 -43,7
Habilitering & Hälsa -3,6 -14,5 10,9 -14,9 11,3
Sahlgrenska International Care AB 0,0 0,0 0,0 0,7 -0,7
Koncernjustering hälso- och sjukvård -12,4 0,0 -12,4 0,0 -12,4
Summa hälso- och sjukvård -978,1 -401,1 -576,9 -741,6 -236,5

REGIONAL UTVECKLING
Företrädare
Regionutvecklingsnämnden 45,4 57,2 -11,8 -14,5 59,9
Miljönämnden 0,9 -1,1 2,0 6,0 -5,2
Kulturnämnden 4,9 5,1 -0,2 5,1 -0,2
Kollektivtrafiknämnden 2,1 -0,4 2,5 1,7 0,4

Utförare
Naturbruksstyrelsen 1,7 -6,1 7,8 5,2 -3,5
Turistrådet Västsverige AB 2,0 0,0 2,0 -0,5 2,5
Göteborgs botaniska trädgård -0,8 -0,8 -0,1 -1,3 0,5
Styrelsen för folkhögskolorna -6,9 -3,6 -3,3 -4,4 -2,5
Förvaltningen för kulturutveckling 1,0 -2,8 3,8 -0,6 1,6
GöteborgsOperan AB -29,4 -9,4 -20,0 -11,3 -18,1
Göteborgs Symfoniker AB -2,7 -4,1 1,4 -10,2 7,5
Film i Väst AB 12,3 10,0 2,3 14,0 -1,7
Regionteater Väst AB 1,0 -1,0 2,0 0,7 0,3
Västtrafik AB -149,3 34,9 -184,2 101,7 -251,0
Koncernjustering regional utveckling -0,5 0,0 -0,5 -2,9 2,4
Summa regional utveckling -118,2 78,1 -196,3 88,8 -207,0

SERVICEVERKSAMHETER
Västfastigheter 55,0 32,3 22,7 47,6 7,4
Regionservice -13,3 -22,5 9,3 8,0 -21,2
Hälsan och Stressmedicin -0,3 0,0 -0,3 0,7 -1,0
Summa serviceverksamheter 41,5 9,8 31,7 56,3 -14,8

REGIONGEMENSAMT
Regionstyrelsen 165,8 -86,4 252,2 88,7 77,2
Revisorskollegiet 1,2 -0,3 1,5 2,0 -0,8
Patientnämnder 1,6 -0,6 2,2 1,3 0,3
Summa regiongemensamt 168,6 -87,2 255,8 91,9 76,8

TOTALT VERKSAMHETERNA -886,2 -400,5 -485,7 -504,6 -381,6

CENTRAL FINANSIERING
Koncernbank -643,3 0,0 -643,3 308,0 -951,3
Moderförvaltning 323,0 19,6 303,4 -787,8 1 110,7
Summa central finansiering -320,4 19,6 -339,9 -479,8 159,4

TOTALT KONCERNEN -1 206,6 -380,9 -825,6 -984,4 -222,2
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Dokumentnamn: Koncernens uppföljningsrapport maj 2020 Västra Götalandsregionen 
Diarienummer: RS 2020–01920 
Kontaktperson: Annika Andersson, avdelning Koncernekonomi 
Telefon 070-523 26 03 
E-post: annika.b.andersson@vgregion.se 
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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 8 juli 2020 10:02 
Till: Expediering 
Ämne: Beslut från regionstyrelsen 23 juni 2020 - DRG-priser, statsbidrag & 

riktlinjer för detaljbudget. 
Bifogade filer: Riktade statsbidrag 2021.PDF; Priser 2021 för diagnosrelaterade grupper 

(DRG) ersatt vård, sluten psykiatri.PDF; Protokollsanteckning (S) § 
184.PDF; Protokollsanteckning (V) § 183.PDF; Protokollsutdrag från 
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Hej, 
Översänder ett antal beslut om ekonomin som regionstyrelsen tog den 23 juni 2020, samtliga 
ärenden har ett samband. 

- Priser för DRG vård 
- Statsbidrag 2021 
- Riktlinjer för detaljbudget 2021  

 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-05-25 
Diarienummer RS 2020-03575 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Kristina Ohlsson Tornberg 
Telefon: 0700-823347 
E-post: kristina.tornberg@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Riktade statsbidrag 2021 

Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen beslutar att fördela riktade statsbidrag till nämnder och 
styrelser i enlighet med upprättad tabell. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen beslutade den 31 mars (RS 2019-02826) om en förändrad 
hantering, som innebär att riktade statsbidrag samlat fördelas till styrelser och 
nämnder av RS i samband med beslutet om regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet. Koncernkontoret har under våren 2020 gjort en samlad 
bedömning av vilka statsbidrag som VGR kommer erhålla 2021 utifrån tidigare 
inriktningsbeslut av riksdagen. Med anledning av Covid-19 pandemin finns i år 
ovanligt stora osäkerheter om de riktade statsbidragen kommer förlängas och om 
belopp kommer förändras. I huvudsak utgår Koncernkontoret från att de 
prognostiserade utfallen 2020 kommer gälla även 2021 och föreslår en fördelning 
av statsbidragen till nämnder och styrelser som inte skiljer sig stort jämfört med 
2020. Statsbidrag som sedan tidigare aviserats förändras eller upphöra är 
sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess, psykisk hälsa samt barnhälsovård. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Beslut av riktade statsbidrag redan i samband med riktlinjerna ger tidigare 
förutsättningar för utförarverksamheter att planera sin verksamhet. Om nya eller 
förändrade riktade statsbidrag beslutas i regeringens höstbudget kommer RS fatta 
beslut om de ska tas emot, om de kan växlas in mot regionbidrag eller om de ska 
fördelas till styrelser och nämnder.  

Eftersom regeringen inte har beslutat om statsbidrag för 2021 ännu finns inga 
beslut om vilka prestationskrav som kommer ställas. Koncernkontoret kommer, 
när överenskommelserna med staten är klara, att lämna information till nämnder 
och styrelser om vilka villkor som ställs och hur statsbidragen kommer följas upp. 
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De riktade statsbidrag som Koncernkontoret föreslår att VGR ska ta emot avser 
till största delen hälso- och sjukvård. För närvarande får även kulturnämnden 
riktade statsbidrag liksom styrelsen för folkhögskolorna. Det är viktigt att påpeka 
att riktade statsbidrag inte ska ses som en långsiktig säker finansiering, vilket 
innebär att om ett riktat statsbidrag upphör kommer beslut fattas om verksamheten 
som finansieras genom statsbidrag ska upphöra eller prioritera framför annan 
verksamhet. 

Nedan redovisas kortfattat varje statsbidrag, syfte och föreslaget belopp att besluta 
om. 

Hälso-och sjukvård 

Ökad tillgänglighet ”kömiljard”: På grund av Covid 19-pandemin kommer större 
delen av statsbidraget utbetalas utan prestationskrav under 2020. Om 
prestationskrav kommer ställas under 2021 är ännu osäkert.  

Bedömt belopp 2021: 380 mnkr 

Kvinnors hälsa och förbättrad förlossningsvård: Alla kvinnor och deras familjer 
ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet, 
förlossning och eftervård. Överenskommelsen utgör en del i arbetet för en mer 
jämställd hälso- och sjukvård och omfattar hela vårdkedjan före, under och efter 
graviditet.  

Bedömt belopp 2021:156 mnkr  

God och nära vård: Statsbidraget ska ge regionerna möjlighet att utifrån lokala 
behov göra en omställning av hälso- och sjukvården med resultat av en stärkt 
primärvård. Utveckling ska ske inom tre områden: 

 Utveckling av nära vård med fokus på primärvård. Medel ges till 
omställningsarbete, förbättring och utveckling av tillgängligheten i 
primärvården, ökad kontinuitet samt till personcentrerad hälso- och 
sjukvård i form av patientkontrakt 

 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
 Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025  

Bedömt belopp 2021: 911mnkr  

En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess:  Arbete 
med kompetens- och verksamhetsutveckling samt rehabiliteringskoordinering för 
ökad kvalitet gällande interna insatser och samverkan med externa aktörer. Syftet 
är att möta patientens behov och säkra en struktur för det försäkringsmedicinska 
arbetet.  

Bedömt belopp 2021: 49 mnkr. 

(Ersättning för rehabkoordinatorer ingår från och med 2021 i regionbidraget till 
HSS med 60 mnkr). 
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Psykisk hälsa: statsbidraget sänks enligt regeringens tidigare budgetbeslut, men 
detta kan naturligtvis komma att ändras med anledning av pandemins 
konsekvenser på den psykiska hälsan. Inriktningen 2021 är ungas psykiska hälsa – 
tilläggsuppdrag på vårdcentral för stärkt vård inom första linjen för barn och unga 
samt för att minska inflödet till barn- och ungdomspsykiatrin. 

Bedömt belopp 2021: 67 mnkr 

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider: En mer jämlik och 
tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska de regionala 
skillnaderna. Medlen ska användas till förändringar i infrastruktur, arbetssätt och 
till kompetensförstärkningar samt för kvalitetssäkring av data för uppföljning av 
ledtider för att nå målen för de standardiserade vårdförloppen i cancervården.  

Bedömt belopp 2021: 70,5 mnkr  

Råd och stöd enligt LSS § 9 :1: Habilitering & Hälsa ska bereda och besluta kring 
ansökningar om råd och stöd enligt LSS § 9:1. I uppdraget ingår att ansvara för 
utredning, bedömning och beslut i råd- och stödärenden. Statsbidrag för råd och 
stöd enligt LSS 9 § 1 används för att förstärka insatser främst inom vuxen- och 
barnhabiliteringen.  

Bedömt belopp 2021:16 mnkr 

Elektronisk kommunikation: Förbättra livssituationen och delaktigheten för 
personer i alla åldrar med bestående hörselnedsättning/dövhet/dövblindhet. 

Bedömt belopp 2021: 4 mnkr. 

Tolktjänst: Tolkverksamheten ansvarar för att tolkanvändare får sina 
grundläggande behov av tolktjänst tillgodosedda. Utifrån från tolkanvändarens 
behov göra kommunikation möjlig genom olika tolkmetoder. 

Bedömt belopp 2021: 13 mnkr. 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp: Syftet med personcentrerade 
och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten 
i vården. Syftet är också att patienter ska uppleva en jämlik och jämställd vård som 
upplevs som en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödig 
väntetid i samband med utredning och behandling.  

Bedömt belopp 2021: 64 mnkr 

 Mun H-center. Nationellt kunskapscenter för sällsynta diagnoser inom tandvård. 
Bedömt belopp 2021: 6 mnkr. 

Regionalt stöd, RCC (regionalt cancercentrum). 

Bedömt belopp 2021: 8 mnkr. 

ALF (avtal om läkarutbildning och forskning), riktas till Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, att fördelas inom regionen enligt det regionala ALF-avtal 
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som tecknats mellan VGR och Göteborgs Universitet (GU), (dnr RS 2019-01399). 
Fördelningen sker efter en ansökningsprocess och beslut inom de Samverkansorgan 
som bemannas gemensamt av VGR och GU. 

Bedömt belopp 2021: 503,8 mnkr 

TUA (tandläkarutbildningsavtal), riktas till Folktandvården. 

Bedömt belopp 2021: 85,6 mnkr 

Kultur 

Kultursamverkansmodellen 

Till grund för de prioriteringar som görs inom verksamhetsbidraget från Kulturrådet ligger 
följande strategiska områden: 

- utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka 
samverkansformer och interregionala samarbeten 

- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur 
- insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet 

Bedömt belopp 2021: 327,1 mnkr.  

Statsbidrag till folkhögskolor 

Folkhögskolorna erhåller statsbidrag i relation till elevunderlaget. Statsbidraget utgör en 
stor del av skolornas intäkter för att bedriva verksamheten. 

Bedömt belopp 2021: 112 mnkr 

 

 

STATSBIDRAG (tkr) 
Prognos 
för 2020 

Prognos 
2021 

Riktade statsbidrag inom Hälso- och 
sjukvård 

   

Förlossningsvård och kvinnors hälsa 156 600 
  

156 000  

Psykisk hälsa 174 400  67 000  

Cancervård 

70 500  70 500  
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Personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

36 000  64 000  

Ökad tillgänglighet 440 000 380 000 

God och Nära vård  930 100 911 400 

Sjuk- och rehabgaranti 

140 000  49 000  

Tolktjänst 

12 700 12 700  

Råd och stöd LSS 15 700 15 700  

Utrustning elektronisk kommunikation 3 800 3 800  

Mun H center (tandvård) 5 900  5 900  

ALF 503 800  503 754  

TUA 85 600  85 642  

Regionalt stöd, RCC 8 000  8 000  

     

Summa hälso- och sjukvård 2 583 100 2 333 100 

     

Övriga riktade statsbidrag    

Kultursamverkansmodellen 328 800  327 100  

Folkhögskolor  112 000  113 000  

Summa övriga riktade statsbidrag 453 500 440 100 

     
     

Summa riktade statsbidrag 3 036 600 2 773 200 

 

Förslag på fördelning av statsbidrag 2021 
Förslaget till fördelning bygger på bedömningen om VGR finansierar verksamhet 
som statsbidragen riktas emot, och bygger på regionstyrelsens riktlinjer. 

Hälso-och sjukvård 

Koncernkontoret bedömer budgeten för Ökad tillgänglighet till 380 mnkr, även 
om beloppet är högst osäkert. 150 mnkr föreslås tillföras hälso-och 
sjukvårdsnämnderna för att öka volymerna i VÖK och fördelas enligt 
sjukhusmatrisen. 230 mnkr föreslås avsättas till RS för att finansiera en ökad 
produktion både inom sjukhusvård och valfrihetsvård. 

Statsbidraget Kvinnors hälsa och förlossningsvård delas in i tre delar. Den del som 
avser kompetenshöjande insatser och utbildning föreslås fördelas på följande sätt: 

Förlossningsklinik Summa, mnkr 

SU 62 
NU 20  
SKaS 16 
SÄS 19 

Den del som avser förstärkning av vårdkedjan avseende graviditet, förlossning 
och eftervård föreslås fördelas: 
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Regiongemensam hälso- och sjukvård  
 

Summa, mnkr  

12,25 

HSS (Nötkärnan Mödravård och 
gynekologi AB Göteborg/ 
/Tjörn/Hönö)  

0,75 

 

Därutöver föreslås 2 mnkr fördelas till SU för IVF-behandling och 3,5 mnkr för 
regiongemensamt kvalitetsarbete. I förslaget ingick tidigare att fördela 21 mnkr 
till transportorganisation för neonatalvård, men eftersom regionbidrag tillförs 
HSS i budget för detta ändamål föreslås beloppet stanna kvar på RS för senare 
fördelning. 
 
Statsbidraget God och nära vård är en sammanslagning av flera statsbidrag, bland 
annat de tidigare Goda förutsättningar för vårdens medarbetare, professionsmiljard 
och patientmiljard. VGR har redan gjort stora regionbidragssatsningar, 550 mnkr, 
för omställningsarbete inom hälso- och sjukvården och kan därför uppfylla flera av 
de villkor som ställs.  
För att förstärka tillgänglighet och kontinuitet inom primärvården beslutade 
regionstyrelsen att inför 2020 tillföra 220 mnkr till hälso-och sjukvårdsstyrelsen 
(HSS). Koncernkontoret föreslår att samma belopp fördelas till HSS även 2021. 
Därutöver föreslås enligt tidigare beslut 173 mnkr riktas till digitalisering (40 mnkr) 
FVM (90 mnkr) och IT-säkerhet (43 mnkr). Sedan tidigare fördelas 330 mnkr av 
statsbidraget till hälso- och sjukvårdsnämnderna. I detaljbudgeten 2020 tillfördes  
hälso- och sjukvårdsnämnderna ytterligare 100 mnkr för att skapa bättre 
förutsättningar för sjukhusen. Koncernkontoret föreslår att beloppen tillförs Hälso- 
och sjukvårdsnämnderna även 2021 med uppräkning två procent. Fördelning mellan 
hälso- och sjukvårdsnämnderna sker enligt resursfördelningsmodellen. 
 
 
Statsbidraget för psykisk hälsa minskar 2021. Enligt bedömd prognos kommer 
VGR få 64 mnkr. Beloppet föreslås fördelas till vårdcentraler och bör därför 
riktas till HSS för vidarefördelning. 

 

Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 
Statsbidraget föreslås fördelas: 
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Statsbidraget En effektiv och kvalitetssäker sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess föreslås fördelas till utförarverksamheter enligt tabell 
nedan. Av totalt belopp 49 mnkr föreslås 3 mnkr stanna kvar på RS och 6 riktas 
till HSS för finansiering av bland annat regionala försäkringsmedicinska 
utbildningar, förbättringsprogram med mera.  

 
De tre statsbidragen Råd och stöd LSS, Tolktjänst samt Elektronisk 
kommunikation, är fortsättningar på redan tidigare igångsatt arbete, och bör därför 
fördelas som tidigare år, till Habilitering & hälsa. 

Av statsbidraget Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp föreslås 56 
mnkr tillföras HSS för senare huvudsaklig fördelning till sjukhusförvaltningar och 
vårdcentraler för arbetet i nationella arbetsgrupper, etablering av regional 
kunskapsstyrning och stimulansåtgärder. Fördelningen av medel är beroende av 
vilka regionala processteam som kommer att startas under 2021. 8 mnkr föreslås 
fördelas till regionstyrelsen. 

 
Statsbidragen Mun H-center och TUA föreslås riktas till folktandvården, 

ALF-medel föreslås riktas till SU för fördelning. 

Statsbidraget för regionalt cancerstöd, utöver arbete med standardiserade 
vårdförlopp, riktas till RCC. 

Kultur 

Statsbidraget kultursamverkansmodellen föreslås att fördelas till Kulturnämnden 
för fördelning till utförare och verksamheter i enlighet med kulturrådets beslut. 

Statsbidrag till folkhögskolor riktas direkt till styrelsen för folkhögskolorna. 

 

Fördelning per styrelse/nämnd i enlighet med förslag ovan. 

Förvaltning/statsbidrag Belopp 

SU   

Kvinnosjukvård 63,9 

Cancervård 25,8 

Rehab 6,5 

ALF 503,8 
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Summa: 600,0 

NU-sjukvården   

Kvinnosjukvård 19,8 

Cancervård 16,9 

Rehab 2,6 

Summa: 39,3 

SÄS   

Kvinnosjukvård 18,7 

Cancervård 9,1 

Rehab 2,6 

Summa: 30,4 

SkaS   

Kvinnosjukvård 16,1 

Cancervård 10,6 

Rehab 2,6 

Summa: 29,3 

SiV   

Cancervård 5,1 

Rehab 2,0 

Summa: 7,1 

Regionhälsan   

Kvinnosjukvård 12,3 

Rehab 23,6 

Summa: 35,9 

HSN   

Kompletteringsbudget 2017 (av God och Nära Vård) 336,0 

Detaljbudget 2020 (av God och nära vård) 102,0 

Ökad volym VÖK 150,0 

Summa 588,0 

HSS   

Kvinnosjukvård 0,8 

Psykisk hälsa 67,0 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 56,0 

God och Nära vård 220,0 

Rehab 6,0 

Summa: 349,8 

Habilitering- & Hälsa   

Tolk, LSS, Elektronisk komm. 32,2 

RCC   

Cancervård 11,0 

RS   

Kvinnosjukvård 3,5 

Del av Kömiljarden 230,0 

IT-säkerhet, digitalisering 83,0 

FVM 90,0 

Rehab 3,0 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 8,0 

Moderförvaltningen  101,0 
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Summa: 518,5 

Folktandvård   

TUA, Mun H-center 91,5 

Kulturnämnden 327,1 

Folkhögskolorna 113,0 

Summa 2 773,2 
 

 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Joakim Björck 
Ekonomidirektör 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

Tidigare beslut 

 Regionstyrelsen 2020-03-31 §85 

Besluten skickas till 

 Utförare inom hälso- och sjukvård 
 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Kulturnämnden 
 Folkhögskolestyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-02 
Diarienummer RS 2020-03316 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Stefan Bengtsson, Anders 
Östlund 
Telefon: 0761-276812, 0706-630605 
E-post: stefan.bengtsson@vgregion.se 
anders.ostlund@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Priser 2021 för diagnosrelaterade grupper (DRG) 

ersatt vård, sluten psykiatrisk vård vid regionens 

sjukhus samt rättspsykiatri 

Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer priser som anges under rubrik ”Priser 2021” i 
upprättat tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02. Priserna gäller för DRG-
ersatt öppen och sluten region- och länssjukvård, slutenvårdspsykiatri för 
vuxna och barn samt pris per plats inom rättspsykiatri.  

2. Priser enligt punkt 1 ska användas i vårdöverenskommelser år 2021 
3. Strukturersättningar/avdrag enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02 ska 

användas i vårdöverenskommelserna 
4. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska gemensamt fördela ekonomiska risker 

under införandeperioden  
5. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska år 2021 ersätta Sahlgrenska 

universitetssjukhuset med 102 miljoner kronor för det särskilda uppdraget 
som universitetssjukhus. 

6. Telefonbesök som uppfyller kriterierna för kvalificerad hälso- och 
sjukvård på sjukhusen ska ersättas med 50 procent av ersättningen för 
fysiska besök. 

7. Öppenvården avseende vuxenpsykiatri ska i vårdöverenskommelser 2021 
ersättas med 50 procent fast ersättning och 50 procent rörlig ersättning för 
samtliga sjukhus. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen fick 9 april 2019 fullmäktiges uppdrag att fastställa priser för 
slutenvårdspsykiatri, diagnosrelaterade grupper (DRG) ersatt vård och 
strukturersättningar.  
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Ärendet har koordinerats med riktlinjer för detaljbudget 2021 samt anvisningar 
för vårdöverenskommelser (VÖK) 2021. Tillsammans ger dessa tre dokument en 
komplett bild av förutsättningar för budget och beställning inför 2021. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Syfte och bakgrund  

Regionfullmäktige beslutade 10 april 2018 att godkänna modell för gemensamt 
DRG-pris för regionens sjukhus (RS 2017-00899) med inriktning att modellen 
genomförs från och med år 2020. 9 april 2019 fattade regionstyrelsen beslut om 
att införa gemensamma priser för DRG-ersatt vård, slutenvårdspsykiatri och 
rättspsykiatri från 2020 (RS 2019-02331).  

Införandet beslutades ske över en tvåårsperiod, att hälso- och sjukvårdsnämnder 
och sjukhusstyrelser fick i uppdrag att från och med 2020 beskriva riktade 
uppdrag i vårdöverenskommelser på ett enhetligt sätt och beräkna ersättning 
enligt gemensamma principer samt att regionstyrelsen fick i uppdrag att fastställa 
priser 2020. Den metod som används för detta är att sjukhusen under införandet 
får sjukhusspecifika priser för att övergången ska ske stegvis. Koncernkontoret 
fick i uppdrag att fortsätta utreda gemensamma priser och principer för 
sjukhusens öppna vård.  

 
Regionfullmäktige beslutade 19 maj 2020: 
  

8. Regionfullmäktige skjuter upp andra steget av införandet av gemensamma 
priser inom sjukhusens somatiska slutenvård, den idag diagnosrelaterade 
grupper (DRG-ersatta) öppenvården, psykiatriska slutenvård och 
rättspsykiatri till 2022  

9. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen samt sjukhusstyrelserna i uppdrag 
att inför 2022 utveckla och förbättra registreringsunderlag med mål att 
införa diagnosrelaterade grupper (DRG) med gemensamma priser som 
ersättningssystem för sjukhusens öppna vård 2022  

Riskdelning och åtgärder för att underlätta genomförande 

För att upprätthålla produktionsvolymer vid sjukhusen ska nämnderna ta ett 
gemensamt ansvar enligt RS beslut (RS 2019-04309). Den framtagna ekonomiska 
riskfördelningsmodellen kvarstår även 2021. 

Indexering 

I detta tjänsteutlåtande föreslås priser för DRG-ersatt sluten- och öppenvård, 
slutenvårdspsykiatri för barn och vuxna samt rättspsykiatri. Priserna är beräknade 
utifrån 2020 års vårdöverenskommelser inkluderande ersättning och produktion. 
Därutöver har hänsyn tagits till prispåveraknade förändringar enligt nedanstående 
tabeller (tabeller 3-12). Priserna är därefter uppräknade med 2 procent. 
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Strukturersättningar för sidotjänstgöring 

Den beslutade ersättningsmodellen för strukturersättningar för sidotjänstgöring, 
enligt RS 2019-04309 innebär att sjukhusen ersätts enligt 2019 års redovisade 
kostnader indexerat till 2021 års prisnivå. 

Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Strukturersättning sidotjänstgöring            2,0             3,7             6,2             2,8           14,8            29,5  

Totalt         2,0          3,7          6,2          2,8        14,8            29,5  
Tabell 1, strukturersättning för sidotjänstgöring 

Övriga strukturersättningar och strukturavdrag 

Den beslutade ersättningsmodellen för strukturersättningar och strukturavdrag, 
enligt RS 2019-04309, kvarstår och indexeras till 2021 års prisnivå enligt gällande 
index. 

 
Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Unga vuxna Beroende         17,7                17,7  

Neuropsykiatri         21,9                21,9  

BUP Anorexi- och Bulimi         21,1                21,1  

Rättspsykiatrisk akutenhet         36,0                36,0  

Rättspsykiatrisk Öppenvård         11,4                11,4  

Strukturersättning utbudspunkter           60,6       58,0        118,7  

Strukturavdrag         -     71,4  -     71,4  

Totalt    108,2                   60,6     58,0  -   71,4      155,5  
Tabell 2, övriga strukturersättningar och strukturavdrag 

Sahlgrenska universitetssjukhusets särskilda uppdrag som 

universitetssjukhus 

Under 2019-2020 har frågan om innehåll och ersättning för Sahlgrenska 
universitetssjukhusets särskilda uppdrag utretts i särskild ordning. Finansiering 
från hälso- och sjukvårdsnämnderna kvarstår som ett riktat uppdrag även 2021. 
Ersättningen indexeras till 2021 års prisnivå till 102 miljoner kronor.  

Anpassning av ersättning vuxen psykiatrisk öppenvård 

I nuvarande vårdöverenskommelser finns skillnader i fördelningen mellan fast 
och rörlig ersättning inom öppenvården avseende vuxenpsykiatri. Skaraborgs 
sjukhus (SKAS) och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) ersätts med 40 procent fast 
ersättning och 60 procent rörlig ersättning medan övriga sjukhus har 50/50 
fördelning. I arbetet med gemensamma priser är inriktningen att tillämpa 
enhetliga principer för ersättning. I vårdöverenskommelse (VÖK) 2021 bör därför 
öppenvården avseende vuxenpsykiatri ersättas med 50 procent fast ersättning och 
50 procent rörlig ersättning för samtliga sjukhus. 
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Prispåverkande justeringar 

De sjukhusspecifika priser samt kalkylerade gemensamma priser har beräknats utifrån 
nedanstående justeringar. 

Ytterfallsersättning 

Det finns stora skillnader mellan sjukhusens fakturerade ersättning för ytterfall 
jämfört med ersättningen enligt VÖK. För att få en bättre överensstämmelse är 
justeringar gjorda mellan ersättningsformerna DRG-ersatt vård och ytterfall per 
sjukhus. Med anledning av detta ska nedanstående belopp användas som 
utgångspunkt för ersättning 2021.  

 

Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Ytterfallsersättning, L-vård         400,8          102,3          127,1          93,1            54,6          777,9  

Ytterfallsersättning, R-vård         127,2              127,2  

Totalt      528,0       102,3       127,1       93,1         54,6          905,1  
Tabell 3, ytterfallsersättning 

Ortopediplan och obesitas 

Budgetmedel för basvolymer avseende ortopediplanen och obesitas har tidigare 
hanterats inom budgetmedlen för tillgänglighetssatsningar. Dessa volymer samt 
viss tilläggvolym inom obesitas inarbetas i ordinarie vårdöverenskommelse från 
2021. Fördelningen av ersättning framgår av nedanstående tabell. 

 
Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Ortopediplanen               49,7           22,6             5,2             7,8           49,9      135,1  

Obesitas               16,1               13,5          29,6  

Totalt           65,8        22,6        18,7          7,8        49,9      164,7  
Tabell 4, ortopediplan och obesitas 

Justering av medel avseende centralt prioriterade ST-tjänster  

Medel för centralt prioriterade ST-tjänster för läkare ska föras över från hälso- 
och sjukvårdsnämnderna till personalutskottet, som därför justeras i ersättningen i 
VÖK med berörda utförarförvaltningar. Av det totala avdraget på 32,4 miljoner 
kronor är nedanstående avdrag gjorda för beräkning av priser inom DRG-ersatt 
region- och länssjukvård samt slutenvårdspsykiatri för vuxna och barn. 

 
Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Avdrag ST från HSN till PU           10,7             2,6             2,3             2,4             2,2        20,2  
Tabell 5, centralt prioriterade ST-tjänster 

Justering av medel för internhyror 

Med anledning av internräntesänkning för fastighetsinvesteringar från och med 
2021 från 2,9 procent till 1,5 procent, sker en justering i ersättningen i 
vårdöverenskommelserna med berörda utförarförvaltningar. Av det totala 
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avdraget för sjukhusförvaltningarna på 126,7 miljoner kronor, enligt beslutad 
budget är nedanstående avdrag gjorda för beräkning av priser inom DRG-ersatt 
region- och länssjukvård samt slutenvårdspsykiatri för vuxna och barn. 

 
Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Avdrag interna hyror           36,4            13,4            12,1            10,3            6,1           78,3  
Tabell 6, internhyror 
 

Flytt av riktade uppdrag till prestationsersättning 

I ordinarie vårdöverenskommelsearbete sker översyn av riktade uppdrag (RU) och 
särskild framställan som kan överföras till prestationsersättning i VÖK. 
Nedanstående förändringar är gjorda för beräkning av priser inom DRG-ersatt 
region- och länssjukvård. 

 
Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

RU till DRG SV L-vård               10,4         10,4  

RU till DRG ÖV L-vård                 0,2           0,2  

RU till DRG SV R-vård             0,7               0,7  

Totalt          0,7            10,5         11,2  
Tabell 7, riktade uppdrag till prestationsersättning 

Inarbetning av tilläggsöverenskommelser med långsiktig finansiering i 

ordinarie vårdöverenskommelser  

Tilläggsöverenskommelser inom ögonsjukvården arbetas in i ordinarie 
vårdöverenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nedanstående 
förändringar är gjorda för beräkning av priser inom DRG-ersatt länssjukvård. 
 

Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Ögonsjukvård, barn & vuxna            9,3            9,3  
Tabell 8, tilläggsöverenskommelser in i ordinarie vårdöverenskommelse 

Koncentration av vård 

Koncentration av vård är en del av strategin för omställningen av hälso- och 
sjukvården i Västra Götaland. Koncentration innebär att resurser flyttas från 
avlämnande till mottagande verksamheter enligt beslutade regler om ekonomisk 
ersättning vid flytt av vård mellan sjukhus (RS2019-05614). Nedanstående 
förändringar är gjorda inom koncentration ögonsjukvård för beräkning av priser 
inom DRG-ersatt länssjukvård. 
 

Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Koncentration ögonsjukvård            0,7  -          0,1  -          0,0  -          0,3                           0,2  
Tabell 9, koncentration av vård 



 Regionstyrelsens beslut om DRG-priser, statsbidrag & riktlinjer för detaljbudget. - SKAS 2020-00478-1 Regionstyrelsens beslut om DRG-priser, statsbidrag & riktlinjer för detaljbudget. : Priser 2021 för diagnosrelaterade grupper (DRG) ersatt vård, sluten psykiatri

Datum 2020-06-02 
Diarienummer RS 2020-03316 

 

6 (9) 

Förändrad vårdform inom Sjukhusen i väster 

Anpassning av beställningen inom psykiatri görs med anledning av neddragning 
av 6 vårdplatser där slutenvård ersätts med öppenvårdsinsatser i linje med 
omställning till nära vård. Nedanstående förändringar är gjorda för beräkning av 
priser för psykiatrisk slutenvård. 

Belopp, tkr SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Ändrad vårdform psykiatri             9,9      9,9 
Tabell 10, förändrad vårdform psykiatrisk slutenvård 

Uppdragsförändringar med anledning av nytt avtal Lundby Närsjukhus 

Med utgångspunkt från nytt vårdavtal 2021 avseende Lundby Närsjukhus (LNS) 
sker förändringar av uppdrag inom ramen för arbetet med framtida vårdutbud i 
Göteborgsområdet. Nedanstående förändringar är gjorda för beräkning av priser 
inom DRG-ersatt länssjukvård. 

 
Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Flytt av uppdrag från LNS              56,1        56,1  

Flytt av uppdrag till LNS          16,8                3,8        20,6  

Totalt       16,8           59,9        76,7  
Tabell 11, Uppdragsförändringar med anledning av nytt avtal Lundby Närsjukhus 

Anpassning av ersättning vuxenpsykiatrisk slutenvård 

Enligt ersättningsmodellen avseende vuxenpsykiatrisk slutenvård ska ersättningen 
i vårdöverenskommelsen fördelas med 20 procent på vårdtillfällen och 80 procent 
på vårddagar. Därmed görs en anpassning för överensstämmelse med 
ersättningsmodellen enligt nedanstående tabell.  

 
Belopp, miljoner kronor SU NU SKAS SÄS SV Summa 

Justering ersättning vårdtillfällen             1,4    -          2,9  -       1,5  

Justering ersättning vårddagar  -          1,4               2,9          1,5  

Totalt            -                -              -    
Tabell 12, Anpassning av ersättning vuxen psykiatrisk slutenvård 

Telefonbesök 

Telefonbesök ersätts under 2020 på samma nivå som för fysiska besök. Det har 
sedan ersättningsmodellen förändrades noterats en kraftig ökning av registrerade 
telefonbesök. Vid stickprov visar sig dessa följa rutinen för registrering. Främsta 
orsaken till ökningen beror på en tidigare underrapportering.  

Enligt kostnadskalkyler baserat på 2018 år kostnader framgår att totalkostnaden 
för telefonbesök ligger på 67 procent av totalkostnaden för alla besök. Med 
anledning av sannolik underrapportering jämfört med tidigare år bedöms rimlig 
ersättningsnivå för telefonbesök till 50 procent av ett fysiskt besök. 
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Samlat är det Koncernkontorets bedömning att: 

 Telefonbesök ska ersättas med 50 procent av ett fysiskt besök. 
 Volymerna telefonbesök ska arbetas in i VÖK 2021. 
 Nytt beslut om ersättningsnivå kan eventuellt föreslås i samband med fortsatt 

beredning av gemensamma priser. 
 
Innehållet i vårdkontakten ska motsvara kvalificerad hälso- och sjukvård, vilket innebär 
följande:  

 Vårdkontakten ska ske via en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 
patient. Vårdkontakten ska innehållsmässigt motsvara ett öppenvårdsbesök.  

 Behandlingsansvarig hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk bedömning 
och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller 
ytterligare utredning.  

 Innehållet i vårdkontakten ska journalföras.  
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Priser 2021 

DRG-ersatt vård, pris per poäng sluten och öppen somatisk vård: 

Belopp (kr) SU NU SKAS SÄS SV Kalkylerat pris 

DRG pris           49 052           48 453           47 137           45 917           47 127                     48 030  

Sluten psykiatrisk vård:  

Belopp (kr) SU NU SKAS SÄS SV Kalkylerat pris 

Vuxenpsykiatri             

Pris/vårdtillfälle        17 671         18 498         23 106         19 016         17 720                  18 533  

Pris/vårddygn           6 031            5 868            7 644            6 995            6 297                    6 301  

Barn- och 
ungdomspsykiatri             

Pris/vårddygn        13 263         13 433           16 003                    13 682  

Rättspsykiatri              

 Pris/plats/år    2 406 144    2 363 850    2 665 657                2 421 447  

Beredning 

Ärendet har beretts i projektform. Styrgrupp för arbetet har varit regiondirektör, 
ekonomidirektör, direktör beställning och produktionsstyrning samt hälso- och 
sjukvårdsdirektör. Prisberäkningar gjordes av koncernkontoret, enhet ekonomi 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna.  

Ägarutskottet har informerats 2 juni 2020 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör  

Thomas Front 
tf. Ekonomidirektör 

Tidigare beslut 

 RS 2017-00899 Utveckling av nytt ersättningssystem för sjukhusvården 

 RS 2019-02331 Gemensamma priser för DRG-ersatt vård och sluten 
psykiatrisk vård vid regionens sjukhus 

 RS 2019-04309 Priser 2020 för DRG-ersatt vård och sluten psykiatrisk 
vård vid regionens sjukhus  

Besluten skickas till 

För genomförande: 
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 Sjukhusstyrelserna 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

 
För kännedom: 

 Regiondirektör Ann-Sofi Lodin 
 Ekonomidirektör Thomas Front 
 Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström 
 Direktör för beställning och produktionsstyrning Kaarina Sundelin 
 Stefan Bengtsson, avdelning verksamhetsuppföljning 
 Anders Östlund, avdelning koncernekonomi 
 Emil Gisslow, tf Avdelningschef Budget och verksamhetsuppföljning 
 Anna Erlingsdotter Wass, enhetschef ekonomi RS och ekonomi HSS 
 Sofia Hedenlund, enhetschef ekonomi HSN 
 Emma Mattsson, enhetschef enhet specialistvård 
 Nina Bonnedahl, enhetschef regional vårdanalys 
 Levi Siljemyr, enhetschef produktionsstyrning och köpt vård 
 Jasmina Mesihovic, enhet ekonomi HSN 
 Suzana Maksiomvic Wedberg, enhet ekonomi HSN 
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Det är en trygghet att ha en S-ledd regering i dessa tider då det krävs ökade resurser för 
att hantera pandemin. Regeringen har beslutat om ytterligare tillskott i år på totalt ca 2 
miljarder kr till Västra Götalandsregionen.  

På grund av covid-19 råder det en stor osäkerhet kring statsbidragens utformning, 
eftersom det till en stor del handlar om vilka effekter pandemin kommer att ha på 
hälso- och sjukvården. Ett exempel på det här är statsbidrag för psykisk ohälsa som 
kan komma att ändras på grund av pandemins konsekvenser på den psykiska hälsan. 
Men vi känner oss trygga med att regeringen skjuter till de resurser som krävs. 

Det är svårt för Västra Götalandsregionen att förutspå vilka ytterligare justeringar som 
kan behöva göras för de riktade statsbidragen. Därför förbehåller vi oss rätten att 
återkomma i anslutning till det kommande budgetbeslutet i november med justeringar 
och kompletteringar. 
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Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen 

  

 

Regionstyrelsen 

Protokollsanteckning 

2020-06-23 

Ärende 9 

 
Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet  
Riktlinjerna för detaljbudgetarbetet visar på ett försök hantera orealistiska förutsättningar. I ett 
läge när sjukhusen ligger med miljardunderskott mitt i covid 19-krisen känns det speciellt att 
läsa riktlinjer där detta knappt nämns. Det är så tydligt att det fattas pengar för att kunna få till 
verksamhet och ekonomi i balans på framför allt våra sjukhus. När sjukhusen år efter år går 
med stora ekonomiska underskott räcker inte 150 extra miljoner från kömiljardpengarna till 
speciellt mycket.  

Vi är särskilt oroade över att vi har en utsliten personal på framför allt våra sjukhus. Efter att 
ha slitit hårt och inte fått full semester riskerar målet att minska antalet anställda på sjukhusen 
att få många på våra sjukhus att ge upp. En viktig del i administrativ förenkling och att styra 
med tillit är att lägga den typen av detaljstyrning åt sidan och lita på hälso- och sjukvårdens 
förmåga att driva med ett klokt förbättringsarbete. Det är bästa sättet att få balans både för 
arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet.  

Vi är också skeptiska till hanterandet av sjukhusens ekonomiska underskott. Som det nu blir 
kommer sjukhusen att få återställa hela sina ekonomiska underskott från 2019 under 2022, 
vilket kommer att innebära antingen enormt stora nedskärningar eller att sjukhusen ändå i 
slutändan kommer att få sina ekonomiska underskott avskrivna.  

När det gäller Västtrafik görs det nu planer för att kraftigt minskat resande med 10-15%. Vi 
tycker att detta är en defensiv inställning och att fokus istället ska vara på att göra allt vi kan 
för att resandet ska tillbaka till tidigare nivåer. Om vi möter människors rädsla för att bli 
smittade med att göra nedskärningar i trafiken skapar vi en nedåtgående spiral.  

Sammanfattningsvis tycker vi att det hade varit mer rimligt att vänta med överenskommelser 
och detaljbudgetarbete till efter att kompletteringsbudgeten är beslutad av Regionfullmäktige.  

Vi väljer att inte delta i beslutet om riktlinjer för detaljbudgetarbetet.  

 

Eva Olofsson (v) 
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§ 183 

Regiongemensam riktlinje för detaljbudget 2021 

Diarienummer RS 2020-02906 

Beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet 2021. 

Deltar inte i beslutet och protokollsanteckningar 

Protokollsanteckning från (V) bifogas protokollet. Samtliga närvarande ledamöter 
från (V) & (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med regionfullmäktiges (RF) beslut om budget för 2021, 9 juni, § 95 
har regionstyrelsen (RS) i uppdrag att besluta om Regiongemensamma riktlinjer 
för detaljbudgetarbetet 2021. Syftet med riktlinjerna är att ange förtydligande 
förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.   

Som komplement till dessa riktlinjer fastställer hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
(HSS) detaljerade anvisningar för vårdöverenskommelserna 2021-2023.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-11 

 Regiongemensam riktlinje för detaljbudgetarbetet 2021 

Skickas till 

 Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen 
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§ 185 

Priser 2021 för diagnosrelaterade grupper (DRG) ersatt 

vård, sluten psykiatrisk vård vid regionens sjukhus samt 

rättspsykiatri 

Diarienummer RS 2020-03316 

Beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer priser som anges under rubrik ”Priser 2021” i 
upprättat tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02. Priserna gäller för DRG-
ersatt öppen och sluten region- och länssjukvård, slutenvårdspsykiatri för 
vuxna och barn samt pris per plats inom rättspsykiatri.  

2. Priser enligt punkt 1 ska användas i vårdöverenskommelser år 2021 
3. Strukturersättningar/avdrag enligt tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02 ska 

användas i vårdöverenskommelserna 
4. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska gemensamt fördela ekonomiska risker 

under införandeperioden  
5. Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska år 2021 ersätta Sahlgrenska 

universitetssjukhuset med 102 miljoner kronor för det särskilda uppdraget 
som universitetssjukhus. 

6. Telefonbesök som uppfyller kriterierna för kvalificerad hälso- och 
sjukvård på sjukhusen ska ersättas med 50 procent av ersättningen för 
fysiska besök. 

7. Öppenvården avseende vuxenpsykiatri ska i vårdöverenskommelser 2021 
ersättas med 50 procent fast ersättning och 50 procent rörlig ersättning för 
samtliga sjukhus. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen fick 9 april 2019 fullmäktiges uppdrag att fastställa priser för 
slutenvårdspsykiatri, diagnosrelaterade grupper (DRG) ersatt vård och 
strukturersättningar.  

Ärendet har koordinerats med riktlinjer för detaljbudget 2021 samt anvisningar 
för vårdöverenskommelser (VÖK) 2021. Tillsammans ger dessa tre dokument en 
komplett bild av förutsättningar för budget och beställning inför 2021. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-02 
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Skickas till 

För genomförande: 
 Sjukhusstyrelserna 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

 
För kännedom: 

 Regiondirektör Ann-Sofi Lodin 
 Ekonomidirektör Thomas Front 
 Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström 
 Direktör för beställning och produktionsstyrning Kaarina Sundelin 
 Stefan Bengtsson, avdelning verksamhetsuppföljning 
 Anders Östlund, avdelning koncernekonomi 
 Emil Gisslow, tf Avdelningschef Budget och verksamhetsuppföljning 
 Anna Erlingsdotter Wass, enhetschef ekonomi RS och ekonomi HSS 
 Sofia Hedenlund, enhetschef ekonomi HSN 
 Emma Mattsson, enhetschef enhet specialistvård 
 Nina Bonnedahl, enhetschef regional vårdanalys 
 Levi Siljemyr, enhetschef produktionsstyrning och köpt vård 
 Jasmina Mesihovic, enhet ekonomi HSN 
 Suzana Maksiomvic Wedberg, enhet ekonomi HSN 
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§ 184 

Riktade statsbidrag 2021 

Diarienummer RS 2020-03575 

Beslut 

1. Regionstyrelsen beslutar att fördela riktade statsbidrag till nämnder och 
styrelser i enlighet med upprättad tabell. 

2. Regionstyrelsen beslutar att bemyndiga regionstyrelsens ordförande att, 
efter samråd med vice ordföranden, besluta om fördelning av eventuellt 
tillkommande statsbidrag till nämnder och styrelser under perioden fram 
till regionstyrelsens nästa sammanträde. 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från (S) bifogas protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Regionstyrelsen beslutade den 31 mars (RS 2019-02826) om en förändrad 
hantering, som innebär att riktade statsbidrag samlat fördelas till styrelser och 
nämnder av regionstyrelsen i samband med beslutet om regiongemensamma 
riktlinjer för detaljbudgetarbetet. Koncernkontoret har under våren 2020 gjort en 
samlad bedömning av vilka statsbidrag som Västra Götalandsregionen kommer 
erhålla 2021 utifrån tidigare inriktningsbeslut av riksdagen. Med anledning av 
Covid-19 pandemin finns i år ovanligt stora osäkerheter om de riktade 
statsbidragen kommer förlängas och om belopp kommer förändras. I huvudsak 
utgår Koncernkontoret från att de prognostiserade utfallen 2020 kommer gälla 
även 2021 och föreslår en fördelning av statsbidragen till nämnder och styrelser 
som inte skiljer sig stort jämfört med 2020. Statsbidrag som sedan tidigare 
aviserats förändras eller upphöra är sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess, 
psykisk hälsa samt barnhälsovård. 

Under våren har staten på grund av pandemin fattat ett antal beslut om nya 
statsbidrag samt om nya nivåer och regler kring befintliga statsbidrag.  I ärendet 
om föredelning av riktade statsbidrag som behandlas av regionstyrelsen 2020-06-
23 fördelas de statsbidrag som i dagsläget är kända. Det har dock underhand 
aviserats om eventuella ytterligare nationella beslut, bland annat inom 
kultursektorn. För att snabbt kunna besluta om användning av eventuella 
tillkommande statsbidrag föreslås att regionstyrelsens ordförande, efter samråd 
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med vice ordföranden, bemyndigas besluta om tillkommande statsbidrag fram tills 
nästa sammanträde med regionstyrelsen äger rum. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25 

Yrkanden på sammanträdet 

Johnny Magnusson (M) yrkar: 
Regionstyrelsen beslutar att bemyndiga regionstyrelsens ordförande att, efter 
samråd med vice ordföranden, besluta om fördelning av eventuellt tillkommande 
statsbidrag till nämnder och styrelser under perioden fram till regionstyrelsens 
nästa sammanträde. 

Skickas till 

 Utförare inom hälso- och sjukvård 
 Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Kulturnämnden 
 Folkhögskolestyrelsen 
 Thomas Front, för kännedom 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-06-11 
Diarienummer RS 2020-02906 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Kristina Ohlsson Tornberg 
Telefon: 0700-823347 
E-post: kristina.tornberg@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Regiongemensam riktlinje för detaljbudget 2021 

Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer regiongemensamma riktlinjer för 
detaljbudgetarbetet 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med regionfullmäktiges (RF) beslut om budget för 2021, 9 juni, § 95 
har regionstyrelsen (RS) i uppdrag att besluta om Regiongemensamma riktlinjer 
för detaljbudgetarbetet 2021. Syftet med riktlinjerna är att ange förtydligande 
förutsättningar och villkor för nämnder och styrelser.   

Som komplement till dessa riktlinjer fastställer hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
(HSS) detaljerade anvisningar för vårdöverenskommelserna 2021-2023.   

Beredning 

Ärendet har förhandlats enligt MBL. 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Thomas Front 
Tf Ekonomidirektör 

Besluten skickas till 

 Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen 
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Inledning 
Läget för VGR kommer att vara mycket ansträngt under 2021, och förmodligen även åren 
därefter såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Det är ett extraordinärt läge som 
kräver extraordinära insatser. Samtliga styrelser och nämnder måste därför vidta åtgärder 
för ekonomi i balans och dämpa kostnadsutvecklingen. I ljuset av pandemin måste 
relevansen i beslutade strategier och program och angivna målnivåer bedömas på nytt. 

Syftet med de regiongemensamma riktlinjerna är att med regionfullmäktiges budget som 
utgångspunkt ange förtydligande förutsättningar och villkor för nämndernas och 
styrelsernas arbete med detaljbudgeten. För hälso- och sjukvården kompletteras dessa 
riktlinjer med anvisningar för vårdöverenskommelserna (VÖK) som beslutas av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. I ett särskilt ärende till regionstyrelsen fastställs nivåer för priser och 
vissa ersättningar till sjukhusen, och för vårdvalen har regionfullmäktige beslutat om 
KOK-bok i samband med budgetbeslutet i juni. Regionstyrelsen beslutar också om 
fördelning av 2021 års statsbidrag.  

Genom denna samordning av olika beslut har, i allt väsentligt, förutsättningarna för 
regionens beställare och utförare inför vårdöverenskommelser, uppdrag, 
detaljbudgetarbetet mm klarlagts tidigare än vad som varit fallet tidigare år. Därigenom bör 
nämnder och styrelser tidigt kunna komma igång med sitt planeringsarbete för 2021 till 
2023.  

Övergripande inriktning och ansats för 
detaljbudgeten 

Allmänt 
I budgeten anges politiska målsättningar och de grundläggande ekonomiska 
förutsättningarna för Västra Götalandsregionens verksamheter utifrån ett 
”normaldriftläge”. Regionfullmäktige har beslutat om att i november på nytt behandla 
budgeten och då kommer, i enlighet med den inriktning som anges i av RF fastställd 
budget, vissa kompletteringar att göras i en ”projektbudget” som tillägg till den redan 
beslutade budgeten. Det är i denna komplettering som det extraordinära läget till följd av 
pandemin kommer att hanteras.  

Styrelser och nämnder ska planera utifrån de regionbidrag och övriga förutsättningar som 
anges i budgetbeslutet och regionstyrelsens beslut om statsbidrag mm. Alla bedömningar 
visar att ekonomin för regionerna kommer att vara mycket ansträngt kommande år på 
grund av det samhällsekonomiska läge som råder. Det är därför av största vikt att nämnder 
och styrelser inte fattar kostnadsdrivande beslut. Nämnder och styrelser skall också pröva 
om tidigare kostnadsdrivande beslut som inte verkställts ska återkallas. Beslut och åtgärder 
som minskar kostnaderna och nyttjar befintliga resurser bättre behöver prioriteras, som till 
exempel åtgärder inom ramen för hälso-och sjukvårdens omställning. 

I budgeten beskrivs olika områden och åtgärder som är angelägna, men utan att det följs av 
ett direkt uppdrag riktat till någon nämnd eller förvaltning. Sådana skrivningar kommer att 
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följas upp med politiska initiativ i styrelser och nämnder, och ska inte i sig betraktas som 
uppdrag till tjänstemannaorganisation.  

I den rådande situationer är det extra viktigt att arbetet med överenskommelser och 
uppdrag skall präglas av samarbete och partnerskap. Beställarnämnder och utförarstyrelser 
skall gemensamt ta ett helhetsansvar och processen ska präglas transparens och förståelse. 

Hälso-och sjukvården 
Överenskommelsearbetet måste förenklas så mycket som möjligt. Huvudinriktningen är att 
2020-års uppdrag och ersättningar bör gälla även för 2021 om det inte finns sakliga skäl 
för korrigering. Fokus ska läggas på långsiktig inriktning, så att beställare och utförare är 
överens om riktning och mål för verksamheten. Därför ska planeringstal läggas fast för 
2022 och 2023 i alla överenskommelser.  

Den rådande situationen sätter några områden i särskilt fokus: 
 Upprätthålla och förstärka den ”omställning” och införandet av nya arbetssätt som 

skett inom alla verksamheter under Covid-19 pandemin. Särskilt gäller att 
upprätthålla de digitala vårdmöten som införts under pandemin och det goda 
samarbetet med kommunerna. Detta bör vara en del av de planeringstal som 
fastställs 

 Fokus på tillgänglighet, effektivitet och produktivitet 
 Förbered införandet av FVM 
 Planera för 2-åriga överenskommelser och uppdrag, inklusive kokböcker från och 

med 2022 
 

Mindre förändringar i vårdutbud, vårdformer och arbetssätt ska inrymmas i de 
förutsättningar som gäller enligt RF budgetbeslut.  

Bestående förändringar och verksamhetsbehov till följd av pandemin, till exempel behov 
av IVA-platser eller karantänvård ska inrymmas inom VÖK och ses som en del av 
ordinarie verksamhet. 

Eventuellt särskilda insatser för att hantera senarelagd planerad vård kommer att hanteras i 
beslut om budget i november.  

Kultur 
Under 2020 har det gjorts akuta insatser för att täcka intäktsbortfall för kulturverksamheter. 
För 2021 och framåt måste planeringen ta sikte på att kostnadsnivån och verksamheterna 
anpassas och ställer om till de nya förutsättningarna vad gäller biljettintäkter och 
besöksmönster. Det kan komma att innebära en nödvändig begräsning i de ambitioner som 
anges i kulturstrategin.  

Den utveckling och förändring som skett under pandemin med ökat digitalt kulturutbud 
och nya arbetssätt ska uppmuntras och upprätthållas.  

Kulturnämnden ska säkerställa detta i dialogen med VGR utförarstyrelser och externa 
samarbetspartner inför att uppdrag och budget beslutas. 

Om pandemins påverkan på besöksmönster och sätt att konsumera och delta i kultur blir 
mer långsiktig och bestående behöver en översyn av strukturell art göras. Liksom inom 
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regionens övriga verksamheter behöver utbudsstrukturen prövas och förändras. 
Kulturnämnden ska i sin planering förbereda en sådan strukturutredning.  

Kollektivtrafik 
Det finns en risk att Västtrafiks ekonomiska läge de närmaste åren blir ansträngt utifrån ett 
minskat resande och därmed minskade intäkter. Vad den nya ” normalnivån” för resandet i 
kollektivtrafiken är efter coronavirusets påverkan är i dagsläget mycket svårt att förutsäga 
– bedömningar görs om ett minskat resande på 10-15 procent. 
Trafikförsörjningsprogrammet är framtaget utifrån helt andra förutsättningar, 
ingångsvärdet 2021 på trafikvolymen är avsevärt lägre än vad som förutsetts i programmet.  

För att möta den befarade utvecklingen och anpassa kostnadsnivån ska Västtrafik och ta 
fram dimensioneringsscenarier för 2021 utifrån ett minskat resande med 10% och 15%, 
samt möjliga effektiviseringar. Västtrafik ska inför och under 2021 ej genomföra några 
satsningar i ökningar av den löpande trafiken, däremot kan justeringar göras som 
korrigerar trafiken till det bättre för kund utan ökad kostnad eller bidrar till 
effektiviseringar. Kollektivtrafiknämnden ska utifrån bedömningar om resandet och de nya 
förutsättningarna göra revideringar av måltalen i trafikförsörjningsprogrammet.  

Effekter för nämnder och styrelser av Covid-
19 pandemin 
Det är i dagsläget svårt att bedöma de mer långsiktiga konsekvenserna av pandemin för de 
olika verksamheterna. Sjukhusvården är i dagsläget hårt ansträngd av antalet insjuknade 
patienter och har tvingats ställa in eller senarelägga en stor del planerad vård. Delar av 
denna vård genererar köer och eftersatt vårdbehov som behöver åtgärdas när situationen 
stabiliserats. Andra verksamheter har främst påverkats ekonomiskt av minskade intäkter på 
grund av minskat resande eller deltagande i olika kulturarrangemang.  

På övergripande nivå påverkas regionen kraftigt av minskade skatteintäkter samtidigt som 
utvecklingen av statsbidragen är mycket osäkert. 

Strategier och program behöver omprövas 
I ljuset av pandemin måste relevansen i beslutade strategier och program bedömas på nytt. 
I flera fall kan till exempel ambitionsnivåer och måltal behöva revideras eftersom 
förutsättningarna markant har förändrats. I andra fall kan genomförandet av delar av 
strategierna behöva påskyndas, exempelvis vad gäller digitaliseringar inom vården och 
utvecklingen av den nära vården.  

Risk för att investeringar kan behöva senareläggas 
eller helt strykas av ekonomiska skäl 
Den mycket osäkra ekonomiska situationen kan, trots att investeringsnivåer fastställts och 
investeringsplanen godkänts, innebära att såväl verksamhetsstyrda och ägarstyrda 
investeringar som inte igångsatts kan behöva omprövas. Styrelser och nämnder ska ha 
beredskap för förändringar av investeringsbeslut. 
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Analys av pandemins effekter på regionens 
verksamheter 
Koncernkontoret kommer att ta fram ett underlag för ställningstagande inför slutligt 
budgetbeslut i november. Underlaget ska innehålla en beskrivning och analys över hur 
VGR och VGR:s olika verksamheter påverkats av pandemin och även lämna 
rekommendationer till om och hur eventuella särskilda åtgärder bör vidtas i en 
kompletteringsbudget.  

Analysen för de olika verksamhetsområdena ska belysa såväl de verksamhetsmässiga som 
ekonomiska konsekvenserna. Det kan handla om besök och operationer som inom 
sjukvården skjutits på framtiden och kostnader som uppstått. Det kan också handla om 
verksamhet och aktiviteter som under en längre tid bedöms minska i omfattning som 
resandet och besökare inom kulturverksamhet. Beskrivning av positiva effekter på 
kostnader och verksamhet till följd av ökad digitalisering ska ingå i analysen. En 
bedömning ska göras av de mer långsiktiga förutsättningarna för styrelser och nämnder att 
nå ekonomi och verksamhet i balans. 

Regiondirektören ska återkomma med analys av effekterna av pandemin för VGR 
verksamheter samt förslag till åtgärder. Analysen ska redovisas så att partierna kan beakta 
den i sina förslag inför regionfullmäktiges budgetbeslut i november. 

Förbered arbetet till hösten 
För att snabbt efter regionfullmäktiges beslut kunna verkställa eventuella åtgärder utifrån 
de förslag som lämnas i analysen behöver organisering och beslutsfattande förberedas. 
Regiondirektören ska förbereda detta och återkomma med förslag. 

 

Utmaningar, mål och fokusområden i 
regionfullmäktiges budget 

I budgeten ingår en matris för tydligare styrning som bygger på två övergripande mål mot 
vilka all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot. 

•          Hållbar, innovativ och kreativ region 

•          Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 

I matrisen finns nio utmaningar utpekade med elva prioriterade mål fastställda för 
planperioden. Sjutton fokusområden är en form av uppdrag till nämnder och förvaltningar 
för 2021.  

Nämnder och styrelser får utöver regionfullmäktiges mål lägga fast högst ett prioriterat mål 
anpassat till det egna uppdraget, som inte kan riktas mot annan nämnd eller styrelse. 
Nämndernas och styrelsernas prioriterade mål får inte stå i strid med regionfullmäktiges 
mål. 
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Uppföljning av mål och fokusområden 
De mål som är redovisade i budgeten kommer att kopplas till mätbara kvalitativa och 
kvantitativa indikatorer, som fortlöpande ska redovisas till nämnder och styrelser samt till 
regionfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning. 

Generell uppräkning av regionbidrag  
Regionbidraget till styrelser och nämnder räknas upp med två procent. Det är en något 
högre uppräkning än SKR:s prognos den 29 april för LPIK 2021. Endast vårdval 
vårdcentral kompenseras för befolkningsökning genom det regionbidrag som tillförts HSS 
för ändamålet. Kollektivtrafiknämnden får en högre uppräkning enligt tidigare beslut. I 
ärende i regionfullmäktige med anledning av RS beslut om vårdöverenskommelser 2020 
(dnr RS 2010-07428) konstaterades att ”regionstyrelsens beslut innebär att 
utförarverksamheterna i avvaktan på fleråriga vårdöverenskommelser kan räkna med en 
resursökning om minst 2 procent såväl 2021 som 2022”, dvs en ökning om minst 2 procent 
vid samma verksamhet.  

Administrativ förenkling 
Under den period som pandemin påverkat VGR:s olika verksamheter har det skett en 
utveckling där tidigare uppföljningar, rapporter och administrativa krav lagts åt sidan för 
att kunna fokusera på att hantera den uppkomna situationen. Det är ett uppdrag till samtliga 
styrelser och nämnder att inom sina respektive verksamheter noga bedöma vilka av dessa 
administrativa aktiviteter som nödvändigtvis måste återupptas och vilka som med fördel 
långsiktigt kan upphöra. 

De nämnder med övergripande ansvar för planer som riktas till andra styrelser och 
förvaltningar ska följa upp dessa på ett sådant sätt att det inte innebär administrativt 
merarbete och belastning. 

Regionstyrelsen uppmanar styrelser och nämnder att i sin rapportering uppmärksamma 
regionstyrelsen på olika administrativa krav som upplevs som icke värdeskapande. 

 

Återställande av tidigare underskott  
Nämnder och styrelser ska enligt fastställt regelverk planera för att återställa 2019 års 
underskott i sin helhet senast 2022. I rådande ekonomiskt läge bör inriktningen dock vara 
att inte planera för återbetalning under 2021 utan fokusera på kostnadsproblematiken. 

Riktade statsbidrag 
Regionstyrelsen beslutade den 31 mars (RS 2019-02826) om en förändrad hantering, som 
innebär att riktade statsbidrag samlat fördelas till styrelser och nämnder av RS i samband 
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med beslutet om regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet, för att därmed ge 
tidigare förutsättningar för nämnders och styrelsers budgetarbete.  

Hälso- och sjukvård  
Som komplement till dessa riktlinjer kommer hälso- och sjukvårdsstyrelsen, den 24 juni, 
att fastställa anvisningar till HSN för arbetet med fleråriga vårdöverenskommelser, 2021-
2023. Sjukvårdens utförarstyrelser ska i tillämpliga delar beakta HSS anvisningar i arbetet 
med VÖK. 

Det är viktigt att fortsätta med insatser som stödjer sjukhusens arbete med kvalitet, 
resurseffektivitet, omställningen av vården och ekonomi i balans, liksom med 
primärvårdens och sjukhusens arbete för att minska behovet av sjukhusvård och arbete som 
höjer produktiviteten inom primärvården. Sjukhusens arbete med att växla över till öppen 
och nära vård samt erbjuda digitala vårdformer ska fortsätta och arbetet med 
vårdöverenskommelser och beslut av krav-och kvalitetsboken ska synkroniseras.  

Alla nämnder och styrelser som ansvarar för hälso- och sjukvårdsverksamhet ska i 
planerandet av sin verksamhet arbeta utifrån de mål som finns för omställningen av vården. 

De bemanningstal som fastställs inom sjukhusen ska 
uppnås 
Sjukhusen har sedan tidigare fastställt bemanningstal som ett led i arbetet med att nå 
ekonomi och verksamhet i balans. Arbetet med att uppnå dessa ska fullföljas. 

Framtida vårdutbud i Göteborgsområdet 
RF fattade 2018-04-10 (§73) beslut om Inriktning framtida vårdutbud för sjukhusen i 
Göteborgsområdet. Regionstyrelsen kan konstatera att genomförandet av dessa beslut 
behöver påskyndas. Det är ett tydligt ansvar för främst HSN Göteborg, styrelsen för SU 
och styrelsen för Sjukhusen i Väster att vidta åtgärder så att regionfullmäktiges beslut 
verkställs. Beslutet avser 

 utskiftningen av viss dagkirurgi och tillhörande mottagningsbesök från SU till 
övriga sjukhus i Göteborgsområdet och Kungälvs Sjukhus 

 att inom ramen för valfriheten påverka invånaren i norra Hisingen att i ökad 
utsträckning söka sin vård vid Kungälvs sjukhus, vilket skulle innebära 
övertagande av volymer från SU 

Sedan beslutet i RF har det tillkommit behov av att aktivt vidta åtgärder för att fullt utnyttja 
vårdplatskapaciteten vid Kungälvs sjukhus. Detta innebära att, utöver de av RF beslutade 
förändringarna, beställningar av vård som dagsläget är förlagd till SU istället ska riktas till 
KS/Sjukhusen i Väster.  

Berörda beställare och utförare ska i vårdöverenskommelsearbetet omhänderta och  
bekräfta ovanstående beslut genom reglering av volymer och ersättning. Ägarutskottet ska 
samordna berörda styrelsers och nämnders arbete. Förändringen ska framgå av 
detaljbudgetarna och planeringstalen för kommande år så att överföring av verksamhet och 
tillhörande resurser påbörjas. 
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Sjukhusgemensamma priser 2021 
Beträffande de gemensamma priserna avseende DRG-ersatt öppen och sluten region- och 
länssjukvård, slutenvårdspsykiatri för vuxna och barn samt pris per plats inom 
rättspsykiatri så behandlas de av regionstyrelsen i ett separat ärende den 23 juni och ska 
användas i vårdöverenskommelserna. Detsamma gäller de strukturersättningar/avdrag som 
beslutas av regionstyrelsen i samma ärende. 

Ersättning för förbättrad tillgänglighet  
Ersättningar för produktion över tak, så kallad ”Brutet tak” har ersatts via 
moderförvaltningen under 2020. Denna finansiering kommer upphöra från och med 2021. I 
ärendet till RS om riktade statsbidrag föreslås att 150 mnkr av statsbidragen tillförs HSN 
2021 för att öka volymerna i VÖK.  

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)  
Inför införandet av FVM är det nödvändigt att berörda nämnder och styrelser planerar och 
förbereder sin verksamhet utifrån förändrade arbetssätt. Införandet av FVM och 
kärnsystemet Millennium kommer att innebära att driftkostnaderna kraftigt kommer att öka 
jämfört med nuvarande system. Sjukvårdens styrelser måste i sin ekonomiska planering 
och budgetering för kommande år beakta denna utveckling. Ökade kostnader för drift av 
Millennium ska balanseras av hemtagningseffekter av förändrade arbetssätt och effektivare 
verksamhet som möjliggörs genom FVM. 

En reviderad budget inklusive en ekonomisk genomlysning för FVM- programmet samt 
förtydligande om hur implementeringskostnader kommer att hanteras kommer att 
behandlas av regionstyrelsen 6 oktober.  

 

 

Regional utveckling 

Uppdragsprocessen 
Uppdrag till helägda bolag och förvaltningar ska beslutas senast under september månad. 
Dessa ska utformas i dialog med utförarna. Övriga verksamhetsbidrag och villkor beslutas 
med fördel vid samma tid. Uppdragen ska utformas så att de enkelt kan förlängas att gälla 
även 2022. 

En attraktiv arbetsgivare  

Höjd OB-ersättning 
En mindre justering av vilka som omfattas av höjd OB-ersättning beslutades under första 
kvartalet 2020. Samma kriterier, yrkesgrupper och förvaltningar som omfattas av ob-
satsningen efter denna justering 2020, gäller också för 2021. För 2021 beräknas beloppet 
uppgå till 450 mnkr.  
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Bastjänstgöring (BT) 
Den 1 juli 2021 införs en obligatorisk bastjänstgöring (BT) för läkare följt av en successiv 
utfasning av allmäntjänstgöring (AT). Under 2021 kommer BT-tjänstgöringen att 
genomföras i pilotform som ett sammanhållet program med regional finansiering från 
personalpolitiska anslaget, under förutsättning att personalutskottet så beslutar.  

Löneöversyn 
Riktlinjer för lönepolitiken revideras under hösten och rutin för förvaltningarnas 
löneöversyner kommer att utarbetas under hösten. Löneöversyn ska ske inom ramen för 
den 2-procentiga uppräkningar och ska användas till löneökningar. Utrymmet ska inte 
utnyttjas för att till exempel öka antalet anställda. 

ST-styrning  
De centralt prioriterade ST-tjänsterna för läkare ökar med ytterligare 90 tjänster år 
2021. Förändringen ska inte vara ambitionshöjande utan avser som tidigare år endast en 
mer centraliserad prioritering. Utrymmet för lokalt finansierade ST-tjänster minskar 
därmed vilket gör att utförarförvaltningarna får anpassa sin ST-verksamhet. 

Den totala ersättningen för de 90 prioriterade tjänsterna är 32 400 tkr. Dessa medel förs i 
regionfullmäktiges budget över från hälso- och sjukvårdsnämnderna till RS 
(personalutskottet).  

I nästa steg regleras detta i ersättningen till utförarförvaltningarna. Den regleringen sker 
utifrån det totala antalet läkare och oberoende av hur de prioriterade ST-tjänsterna fördelas 
och återges i tabellen nedan.  

Förvaltning Belopp (tkr) 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 15 480 

NU-sjukvården 4 320 

Södra Älvsborgs Sjukhus 4 320 

Skaraborgs Sjukhus 4 320 

Sjukhusen i Väster 3 960 

   

Summa 32 400 
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Beslut, tider och process för 
detaljbudgetarbetet 
Ekonomiska beslut som påverkar andra nämnder och styrelser ska vara fattade senast 31 
augusti. Senast den 30 september ska vårdöverenskommelser vara klara. Det innebär att 
parterna ska vara överens om innehåll och ekonomiska ramar och att formellt beslut ska 
fattas så snart som möjligt därefter. Senast 30 september ska serviceöverenskommelser 
vara klara och uppdrag inom regional utveckling vara beslutade. För att skapa goda 
förutsättningar för detaljbudgetarbetet uppmanas nämnder och styrelser att överväga extra 
sammanträden för att få så tidiga beslut som möjligt. 

Övriga frågor och ekonomiska 
förutsättningar 

Fastighetsindex 
Fastighetsindex är 2%.  

 

Servicenämndens prislista för regionservice tjänster 
Prislistan har under flera år varit oförändrad vilket innebär att servicenämnden genom 
interna effektiviseringar bidragit med cirka 40 mnkr per å. Dessutom har återbetalningar av 
överskott gjorts till sjukhusen och övriga förvaltningar vilket förbättrat den ekonomiska 
situationen. Servicenämndens prislista för 2021 indexeras inte upp från 2020 priser 
förutom priset för patientmåltider som höjs med 2 procent för att täcka delar av minskat 
behov av patientmåltider. 

 

Tekniska justeringar 

Justering av regionbidrag till följd av sänkning av 
internräntan 
Koncernbankens årliga koncernbidrag till moderförvaltningen utgörs till en del av interna 
ränteintäkter på Västra Götalandsregionens investeringar. I och med att internräntan för 
fastighetsinvesteringar från och med 2021 kommer sänkas från 2,9 procent till 1,5 procent 
blir följden lägre ränteintäkter till koncernbanken. Koncernbankens årliga koncernbidrag 
till moderförvaltningen behöver justeras ned och därmed även de utfördelade 
regionbidragen. Justeringen av regionbidragen kommer att baseras på dagens interna 
hyreskostnader. Justeringen av regionbidragen framgår av tabellen nedan. 
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Nämnd/styrelse 
Förändrat 

regionbidrag 

Hälso- och sjukvård -127,976 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna -127,976 

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden -22,142 

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden -18,774 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden -22,335 

Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden -26,347 

Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd -38,378 

   

Regionutveckling -13,957 

Regionutvecklingsnämnden -1,16 

Miljönämnden -0,274 

Kulturnämnden -2,310 

Kollektivtrafiknämnden -10,213 

    

Serviceverksamheter -4,595 

Servicenämnd -4,406 

Hälsan & stressmedicin -0,189 

    

Regiongemensamt 146,528 

Regionstyrelsen (inkl. arkivnämnden) -1,392 

  varav Personalutskottet   

Koncernbanken 147,920 

Summa regionbidrag 0,000 

 

 

Flytt av konstenheten till fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden föreslås ges ett samlat ansvar för konstnärlig utsmyckning i befintliga 
och nya lokaler genom att kulturnämndens budget för konstenhetens personal förs över till 
fastighetsnämnden. Regionstyrelsen ska besluta om uppdrag för konstenheten. 
Regionbidraget som föreslås överföras från kulturnämnden till fastighetsnämnden uppgår 
till 10,543 mnkr. 
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Tabellbilaga 1 

Indikatorer för uppföljning av regionfullmäktiges 
budgetmål 
Kopplat till regionfullmäktiges mål i budget 2021 listas här ett antal indikatorer för 
uppföljning och bedömning av måluppfyllelse. Samtliga indikatorer i listan kommer att 
följas upp i samband med årsredovisning och ett urval kommer även att följas upp i 
delårsrapport augusti. Efter avslutad rapporteringsperiod finns utfallsdata tillgängligt i Plan 
& Styr på http://www.stratsys.se/vgr och på den externa webben: 
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/ekonomi/indikatorer/. 
Då det inte finns några politiskt beslutade måltal kopplade till indikatorerna avser 
mätningen endast en ökning respektive minskning i förhållande till senaste 
värde/startvärde. 
 

Prioriterade mål för 
2021-2023 

Indikatorer Kommentar 

Fler i arbete genom bättre 
matchning. 

Förvärvsfrekvens i Västra 
Götaland 

 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: SCB 

Matchningsgrad i Västra 
Götaland 

 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: SCB/Västdatabasen 

Ökade infrastruktursatsningar 
för bättre transportnät för 
gods- och persontrafik. 

Västra Götalands tilldelning i 
nationell och regional plan 

Följs upp i årsredovisning 
Källa: Nationell plan för 
transportinfrastruktur 

Det hållbara resandet ska öka 
och bidra till möjligheterna att 
bo, verka och vistas i hela 
regionen. 

Kollektivtrafikens 
marknadsandel av de 
motoriserade resorna i 
regionen 

Utfall 2019-12: 33 % 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 

Hela regionen ska växa. Jobb, 
kommunikationer samt 
delaktighet och attraktivitet i 
både stad och land ska öka. 

Andel invånare med <60 min 
till ett pendlingsnav med 
kollektivtrafik 

 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Trafikförsörjningsprogrammet 

Sysselsättningsgrad i Västra 
Götalands lokala 
arbetsmarknader (ökning i 
samtliga) 

Utfall 2019-12: 7 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: SCB 

Deltagandet i kulturlivet ska 
öka. 

Andel barn- och 
ungdomsbesök till 
kulturinstitutioner 

Utfall 2019-12: 25 % 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Kulturdatabasen 

Antal unika deltagare i kurser 
på folkhögskolor  

Utfall 2019-12: 18 078 st. 
Följs upp i årsredovisning 
Samlat värde för Västra Götaland 
Källa: Folkbildningsrådet 

Antal unika deltagare i kurser 
på studieförbund 

Samlat värde för Västra Götaland 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Folkbildningsrådet 
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Västra Götalandsregionen ska 
verka för att stärka 
innovationskraften för en 
hållbar industri. 

Totala FoU-investeringar som 
andel av BRP 
(bruttoregionprodukt) 
 

Följs upp i årsredovisning 
Källa: RAPS 
 
 

EUs regionala 
innovationsindex 

 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Europeiska kommissionen 

Klimatutsläppen från fossil 
energi i Västra Götaland ska 
minska. 

Utsläpp av fossilt CO² Utfall 2019-12: 10,2 miljoner ton 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Länsstyrelsen 

Den medicinska kvaliteten 
ska öka och den 
organisatoriska 
effektiviteten förbättras. 

Andel oplanerade 
återinskrivningar inom  
1-30 dagar efter slutenvård. 
Avser 65 år och äldre. 

Utfall 2019-12: 9 % 
Följs upp i årsredovisning 
Mäts på förvaltningsnivå samt 
övergripande för VGR 
Källa: Vega 

Överbeläggningar i somatisk 
slutenvård, antal per 100 
disponibla vårdplatser 

Utfall 2018: 6,7 
Följs upp i årsredovisning 
Mäts övergripande för VGR 
Källa: Väntetider i vården, SKR 

Akut öppnande av kranskärl 
vid större hjärtinfarkt, andel 
(%) 

Utfall 2018: 79,8 
Följs upp i årsredovisning 
Mäts övergripande för VGR 
Källa: SKR 

Andel patienter i procent som 
når målvärde blodtryck 
<140/90 mmHg vid 
okomplicerad hypertoni 
(primärvård) 

Utfall 2019: 66,3 % 
Följs upp i årsredovisning 
Mäts på förvaltningsnivå samt 
övergripande för VGR 
Källa: VGR, primärvårdsrapporten 

Självmord i befolkningen, 
antal/100 000 inv 

Utfall 2017: 16,3 
Följs upp i årsredovisning 
Mäts övergripande för VGR 
Källa: SKR 

Invånarnas tillgång till den 
vård de behöver ska öka. 

Andel vårdgarantipatienter 
som väntat högst 90 dagar på 
första besök 

Utfall 2019-12: 60 % 
Följs upp i delårsrapport augusti och i 
årsredovisning 
Mäts på förvaltningsnivå samt 
övergripande för VGR 
Källa: SKR:s väntetidsdatabas 

Andel vårdgarantipatienter 
som väntat högst 90 dagar på 
behandling 

Utfall 2019-12: 60 % 
Följs upp i delårsrapport augusti och i 
årsredovisning 
Mäts på förvaltningsnivå samt 
övergripande för VGR 
Källa: SKR:s väntetidsdatabas 

Andel patienter där total 
vistelsetid är mindre än eller 
lika med 4 timmar vid besök 
på akutmottagning 

Utfall 2019-12: 64 % 
Följs upp i delårsrapport augusti och i 
årsredovisning 
Mäts på förvaltningsnivå samt 
övergripande för VGR 
Källa: Databas för 
akutmottagningarnas ledtider 

Andel garantipatienter som 
väntat högst 30 dagar på 
första besök till barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP) 

Utfall 2019-12: 37 % 
Följs upp i delårsrapport augusti och i 
årsredovisning 
Mäts på förvaltningsnivå samt 
övergripande för VGR 
Källa: SKR:s väntetidsdatabas 

Antal digitala besök 
(vårdkontakter) 
 

Följs upp i delårsrapport augusti och i 
årsredovisning 
Mäts övergripande för VGR 
Källa: VEGA 
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Primärvården ska bli den 
naturliga ingången för 
personer i behov av vård 

Andel listade individer med 
diagnos diabetes, hypertoni, 
ischemisk hjärtsjukdom, 
hjärtsvikt eller KOL som 
besökt vårdcentralen 

Utfall 2019-12: 90 % 
Följs upp i delårsrapport augusti och i 
årsredovisning 
Mäts övergripande för VGR 
Källa: Vega/vårdval 

Läkarkontinuitet i 
primärvården vid kronisk 
sjukdom - Kontinuitetsindex 

Utfall 2020-03: 31,34 
Följs upp i årsredovisning 
Mäts övergripande för VGR 
Källa: VEGA 

Andel patienter som fått 
medicinsk bedömning inom 
tre dagar 

Utfall 2020-04: 96 % 
Följs upp i årsredovisning 
Mäts övergripande för VGR 
Källa: SKR 

Skapa attraktiva arbetsplatser 
och förbättra 
möjligheterna till karriär- och 
kompetensutveckling. 

Andel chefer med 10-35 
underställda medarbetare 
(normtal) 

Utfall 2019-12: 71,4 % 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Manuell uppgift från 
förvaltningarna 

Sjukfrånvaro i procent av 
ordinarie tid (obligatorisk 
redovisning enligt lag) 

Utfall 2019-12: 6,2 % 
Följs upp i delårsrapport augusti och i 
årsredovisning 
Källa: Heroma/VGR PA UDP 

Andel medarbetare som 
rekommenderar VGR som 
arbetsgivare 

 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Medarbetarenkäten 

Andel medarbetare som 
upplever att de har möjlighet 
att delta i planeringen av hur 
deras arbete ska utföras  

 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Medarbetarenkäten 

Andel medarbetare som 
upplever att de har möjlighet 
att påverka sina arbetstider 
och/eller sitt arbetsschema 

 
Följs upp i årsredovisning 
Källa: Medarbetarenkäten 
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 187 

Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2024 

Diarienummer RS 2019-04808 

Beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 
2021–2023 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 4, tabell 5, tabell 6, tabell 7 
och tabell 8 i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18. 

2. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplanen 2021–2023 enligt 
tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18 ersätter planåren 2021-2022 i 
investeringsplan 2020–2022 (RS 2019-10-15, § 270). 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige förväntas vid sitt junimöte besluta om en investeringsbudget 
som uppgår till 6 300 miljoner kronor för 2021, 6 100 miljoner kronor för 2022 
och 6 100 miljoner kronor för 2023. 

Koncernkontoret bedömer att det, trots det osäkra läget till följd av covid-19-
pandemin, är viktigt med ett beslut om investeringsplanen för att ge förvaltningar 
och bolag planeringsförutsättningar för budgetåret 2021. I föreliggande 
investeringsplan för 2021–2023 föreslås att en del av budgetutrymmet för 2021 
hålls oplanerat för att möjliggöra för regionstyrelsen att fatta beslut om 
oförutsedda investeringsbehov, utan att behöva omprioritera mellan övriga 
investeringar. 

Ett omfattade investeringsbehov i kombination med budgetrestriktioner medför ett 
behov av koncernövergripande prioriteringar. En betydande del av 
investeringsplanen innehåller emellertid investeringar som är svåra att välja bort. 
Det handlar dels om att genomföra redan fattade beslut, dels om att upprätthålla 
befintliga tillgångar. Därmed är möjligheten att påbörja nya investeringar liten.  
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För ett antal planerade fastighetsinvesteringar, främst inom hälso- och sjukvården, 
finns det betydande frågetecken. Rådande oklarheter avseende investeringarna 
behöver redas ut för en  (retroaktiv) bedömning i den koncernövergripande 
behovsanalysen, innan de kan anmälas till investeringsplanen på nytt. 

I riktlinje för god ekonomisk hushållning (RS 2019-06176) föreslås att ett 
finansiellt mål kopplat till investeringar införs. Målet anger att 
avskrivningskostnaderna som årlig andel av intäkter från skatt och generella 
statsbidrag inte ska överstiga 6 procent under en rullande tioårsperiod. 

Enligt nuvarande prognoser och förslag till investeringsplan förväntas 
avskrivningarna ta en större andel än tidigare år. Från en nuvarande nivå om 4,5 
procent av skatteintäkterna till som mest 7 procent under en rullande tioårsperiod. 
Detta skulle utifrån dagens situation placera Västra Götalandsregionen i 
toppskiktet bland andra regioner i Sverige. På sikt skulle investeringsnivåerna 
behöva sänkas till runt fem miljarder kronor per år för att inte överskrida det 
finansiella målet. Det kommer att ställa ännu hårdare krav på framtida 
prioriteringar. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18 

 Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-06-02 § 65 

Skickas till 

 Samtliga nämnder/styrelser för genomförande 

 

För kännedom: 
 Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se 

 Joakim Björck, joakim.björck@vgregion.se 

 Thomas Front, thomas.front@vgregion.se 

 Anna-Karin Jernberg, anna-karin.jernberg@vgregion.se 

 Ann Söderström, ann.soderstrom@vgregion.se 

 Helena Lundberg Nilsson, helena.l.nilsson@vgregion.se 
 Kaarina Sundelin, kaarina.sundelin@vgregion.se 
 Koncerninköp, koncerninkop@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-05-18 
Diarienummer RS 2019-04808 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Carl Öhrman 
Telefon: 0761-102462 
E-post: carl.ohrman@vgregion.se 

Till ägarutskottet 

Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 

2021–2023 

Förslag till beslut 

Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen fastställer investeringsplan för budget- och planperioden 
2021–2023 i enlighet med tabell 1, tabell 2, tabell 4, tabell 5, tabell 6, tabell 7 
och tabell 8 i tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18. 

2. Regionstyrelsen beslutar att investeringsplanen 2021–2023 enligt 
tjänsteutlåtande daterat 2020-05-18 ersätter planåren 2021-2022 i 
investeringsplan 2020–2022 (RS 2019-10-15, § 270). 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige förväntas vid sitt junimöte besluta om en investeringsbudget 
som uppgår till 6 300 miljoner kronor för 2021, 6 100 miljoner kronor för 2022 
och 6 100 miljoner kronor för 2023. 

Koncernkontoret bedömer att det, trots det osäkra läget till följd av covid-19-
pandemin, är viktigt med ett beslut om investeringsplanen för att ge förvaltningar 
och bolag planeringsförutsättningar för budgetåret 2021. I föreliggande 
investeringsplan för 2021–2023 föreslås att en del av budgetutrymmet för 2021 
hålls oplanerat för att möjliggöra för regionstyrelsen att fatta beslut om 
oförutsedda investeringsbehov, utan att behöva omprioritera mellan övriga 
investeringar. 

Ett omfattade investeringsbehov i kombination med budgetrestriktioner medför ett 
behov av koncernövergripande prioriteringar. En betydande del av 
investeringsplanen innehåller emellertid investeringar som är svåra att välja bort. 
Det handlar dels om att genomföra redan fattade beslut, dels om att upprätthålla 
befintliga tillgångar. Därmed är möjligheten att påbörja nya investeringar liten.  
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För ett antal planerade fastighetsinvesteringar, främst inom hälso- och sjukvården, 
finns det betydande frågetecken. Rådande oklarheter avseende investeringarna 
behöver redas ut för en  (retroaktiv) bedömning i den koncernövergripande 
behovsanalysen, innan de kan anmälas till investeringsplanen på nytt. 

I riktlinje för god ekonomisk hushållning (RS 2019-06176) föreslås att ett 
finansiellt mål kopplat till investeringar införs. Målet anger att 
avskrivningskostnaderna som årlig andel av intäkter från skatt och generella 
statsbidrag inte ska överstiga 6 procent under en rullande tioårsperiod. 

Enligt nuvarande prognoser och förslag till investeringsplan förväntas 
avskrivningarna ta en större andel än tidigare år. Från en nuvarande nivå om 4,5 
procent av skatteintäkterna till som mest 7 procent under en rullande tioårsperiod. 
Detta skulle utifrån dagens situation placera Västra Götalandsregionen i 
toppskiktet bland andra regioner i Sverige. På sikt skulle investeringsnivåerna 
behöva sänkas till runt fem miljarder kronor per år för att inte överskrida det 
finansiella målet. Det kommer att ställa ännu hårdare krav på framtida 
prioriteringar. 

 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Investeringsplanen innebär en fördelning av investeringsbudgeten till olika 
ändamål. I ett första steg fördelas budgetramar till verksamhetsstyrda och 
ägarstyrda investeringar. Budgetramar för ägarstyrda investeringar fördelas sedan 
i enskilda projekt i den detaljerade investeringsplanen. 

 

Figur 1: Investeringsbudgeten och investeringsplanens olika delar. 

 

Investeringsbehoven i investeringsplanen samlas in, bereds och beslutas om 
årligen. Den senast beslutade investeringsplanen ersätter tidigare investeringsplan. 

  

Investeringsbudget Budgetramar Detaljerad investeringsplan

Investeringsplan
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Sammanfattning av investeringsplan 2021–2023  

Investeringsplanen 2021–2023 sammanfattas i tabell 2 (se nedan). 

Investeringsplanen inkluderar en så kallad riskpost, som innebär en ospecificerad 
differens mellan planerade investeringsnivåer och den av regionfullmäktige 
beslutade investeringsbudgeten. Riskposten är ett uttryck för att de faktiska 
investeringarna ofta, men inte alltid, blir lägre än det beslutade budgetutrymmet, 
men att det på förhand är svårt att bedöma exakt vilka investeringar som inte 
kommer att genomföras enligt plan. För 2021 föreslås en del av budgetutrymmet 
hållas oplanerat. 

För att inte avskrivningarnas andel av skatteintäkter ska överskrida sex procent 
behöver investeringsnivåerna sänkas till närmare fem miljarder kronor, vilket 
ställer stora krav på fortsatta prioriteringar i det fortsatta arbetet med kommande 
års investeringsplaner. I förslaget till riktlinje för god ekonomisk hushållning (RS 
2019-06176) föreslås att detta finansiella mål införs till beslut om budget 2023. 

 
Tabell 1: Sammanfattning av investeringsplanen 2021–2023. 

 

  

(mnkr)  
 Jämförelseår   Budgetår   Planperiod  

2020     2021     2022     2023     

 Fastighetsinvesteringar  
Budgetramar för verksamhetsstyrda 
investeringar 707  831  810  796  

Budgetramar för ägarstyrda investeringar 3 220  2 442  1 943  1 892  

 Utrustningsinvesteringar  
Budgetramar för verksamhetsstyrda 
investeringar 1 569  1 888  1 939  1 820  

Budgetramar för ägarstyrda investeringar 671  561  828  539  

 Fordonsinvesteringar  
Budgetramar för verksamhetsstyrda 
investeringar 137  76  76  76  

Budgetramar för ägarstyrda investeringar 172  403  518  1 003  

Summa 6 475  6 200  6 114  6 126  
          

Över-/underplanering -375 100 -14 -26 
          

Investeringsbudget 6 100  6 300  6 100  6 100  
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Fördelning av budgetramar för 2021 

Budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar får enskilda nämnder/styrelser 
disponera över själva. Undantaget är enskilda investeringar där det handlar om 
större belopp, då är det i stället regionstyrelsen som beslutar. Om tilldelad 

budgetram för verksamhetsstyrda investeringar är otillräcklig är det upp till 

berörd verksamhet att bedöma möjligheten till omprioriteringar inom det 

beslutade budgetutrymmet. 

Budgetramar för ägarstyrda investeringar innebär att enskilda nämnder/styrelser 
föreslår investeringar, som regionstyrelsen sedan beslutar om de ska godkännas 
eller ej. Undantaget är om det handlar om ägarstyrda investeringar till små belopp, 
som enskilda nämnder/styrelser får besluta om själva. 

Tabell 2 innehåller fördelade budgetramar för budgetåret 2021. 

 

[Se tabell 2 i bilaga] 

 

Fördelade budgetramar är i de flesta fallen lägre än de anmälda 

investeringsbehoven 

Koncernkontoret har i beredningen av budgetramar för verksamhetsstyrda 
investeringar analyserat förvaltningarnas och bolagens förmåga att hantera ökade 
avskrivningskostnader. Därtill har Koncernkontoret tagit i beaktande hur stor del 
av tidigare tilldelade budgetramar som enskilda förvaltningar och bolag har 
förbrukat. 

Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 

Fördelade budgetramar för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar är i 
genomsnitt fem till tio procent lägre än de anmälda behoven. Den riktade 
budgetramen för merinvesteringar i energibesparande åtgärder föreslås sänkas 
med cirka fem procent jämfört med anmälda behov. 

Sammanlagt innebär fördelningen av budgetramar för verksamhetsstyrda 
fastighetsinvesteringar en ökad nivå jämfört med 2020. 

Ökningen förklaras främst av utökade verksamhetsstyrda ramar för: 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset till följd av klassificering av ägarstyrda 

projekt samt ett tillfälligt behov av ökade investeringsutgifter till följd av 
projektet flytt av handkirurgin till Mölndals sjukhus (RS 2019-01133) 

 Utökning av fastighetsnämndens ram för reinvesteringar till följd av ett ökat 
reinvesteringsbehov i befintliga lokaler. 
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Verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar 

Vad det gäller verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar är de fördelade 
budgetramarna i genomsnitt fem till tio procent lägre än de anmälda behoven. 
Investeringar i konstnärlig utsmyckning är emellertid inte påverkade av 
neddragningen, då de är en följd av konstnärlig utsmyckning i redan beslutade 
projekt. 

Sammanlagt innebär fördelningen av budgetramar för verksamhetsstyrda 
utrustningsinvesteringar en ökad nivå jämfört med 2020. 

Ökningen förklaras främst av utökade verksamhetsstyrda ramar för: 
 Skaraborgs sjukhus för att investera i följdutrustning kopplat till de pågående 

byggnationerna i Skövde  
 Regionstyrelsen ram för internleasingram 
 Servicenämndens ram för hjälpmedel. 

Verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar 

Budgetramen för verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar föreslås till 76 miljoner 
kronor för 2021. Det är en minskning gentemot den tidigare tillfälliga utökningen 
av ramen som tilldelades för budgetåret 2020. 

Ägarstyrda utrustningsinvesteringar 
Fördelade budgetramar för ägarstyrd medicinteknisk utrustning, ägarstyrd 
strålbehandlingsutrustning och ägarstyrd följdutrustning är i paritet med de 
anmälda behoven. Budgetramen för Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM) är 
anpassad till uppdaterad tidplan för införande av systemet Millenium (RS 2020-
01882). 

I investeringsplanen tas höjd för investeringsmedel för att implementera en 
vidareutvecklad modell av Material i vården. Detta är prioriterad aktivitet i 
handlingsplanen för Logistik- och försörjningsstrategi för Västra 
Götalandsregionen som Regionstyrelsen godkände 21 januari 2020 (RS 2017-
06120). 

Sammanlagt innebär fördelningen av budgetramar för ägarstyrda 
utrustningsinvesteringar en lägre nivå jämfört med 2020, vilket främst beror på 
FVM. 

Ägarstyrda fastighetsinvesteringar 

Budgetramen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar är något lägre för 2021 
jämfört med motsvarande budgetram 2020. Aktuella prioriteringar för planerade, 
men ännu ej påbörjade, investeringar redogörs för i tabell 5, tabell 6 och tabell 7 i 
den detaljerade investeringsplanen.  
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Ägarstyrda fordonsinvesteringar 

Budgetramen för ägarstyrda fordonsinvesteringar är anpassad till pågående inköp 
av nya tåg. Utbetalningarna omfattar grundbeställningen (RS 2016-04566) samt 
den beslutade optionen (RS 2018-03433). Från och med denna plan tas höjd för 
en bedömning av den framtida indexkompensation som leverantören av tågen har 
avtalad rätt till. Denna indexeffekt är omfattande och uppgår enligt nuvarande 
uppskattningar till sammanlagt 490 mnkr under fordonens leveranstid. Faktisk 
indexjustering fastställs inför respektive budgetår, vilket innebär att indexeffekten 
i planåren är osäker och kommer att behöva justeras i kommande 
investeringsplaner. 

Fördelade ramar för budgetåret 2021 påverkar framtida beslut om 

budgetramar 

De betalningar som krävs för att genomföra olika investeringar är sällan 
avgränsade till det enskilda budgetår som den aktuella budgetramen avser. 
Beslutade budgetramar för 2021 innebär således ytterligare betalningar som 
behöver tas i beaktande i kommande beslut om budgetramar för ett eller flera 
efterföljande budgetår. Det eftersom det i regel är problematiskt att avbryta 
påbörjade investeringar. 

Ägarstyrda investeringar som är ospecificerade i investeringsplanen 

hanteras i separata beslut 

Beslutade budgetramar för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 
och mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar är ospecificerade i 
investeringsplanen. Fördelningen av budgetutrymmet till enskilda investeringar 
hanteras i separata beslut. Akutsjukhusens specifika behov av ägarstyrda 
investeringar i medicinteknisk utrustning (budgetram 80 miljoner kronor) planeras 
att beslutas om i början på hösten 2020 (RS 2019–07192). 

 

Mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar (budgetram 125 miljoner kronor) 
hanteras på ett liknande sätt. Skillnaden är att de enskilda investeringsbehoven 
anmäls, bereds och beslutas om flera gånger om året. Besluten fattas av 
ekonomidirektören på Koncernkontoret, på delegation av regionstyrelsen. 

Detaljerad investeringsplan 2021–2023 

Den detaljerade investeringsplanen innehåller en lista med enskilda ägarstyrda 
investeringar som antingen är under genomförande eller där berörda 
nämnder/styrelser får i uppdrag att påbörja eller fortsätta genomförandeplanering. 
Den detaljerade investeringsplanen innehåller också mindre belopp för utredning 
av fastighetsinvesteringar där regionstyrelsen beslutat om att berörda 
nämnder/styrelser får i uppdrag att påbörja förstudie. 
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I och med uppdraget att påbörja eller fortsätta genomförandeplanering fastställer 
regionstyrelsen de planeringsförutsättningar som gäller för planeringen. Berörda 

nämnder/styrelser ansvarar för att finna lösningar inom ramen för beslutade 

planeringsförutsättningar. 

 

Uppdraget att genomföra en investering omfattas av motsvarande följdriktighet, 
där beslutet att genomföra investeringen respektive fastställda utbetalningsplaner i 
den detaljerade investeringsplanen är det som gäller. Berörda nämnder/styrelser 

ansvarar för att genomföra investeringen i enlighet med beslutade 

genomförandeförutsättningar. 

 
I tabell 3 sammanfattas den detaljerade investeringsplanen 2021–2023.  
 

Tabell 3: Sammanfattning av detaljerad investeringsplan 2021–2023. 

 (mnkr)   
 Budgetår   Planperiod   Prognos  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 
2032 

 Ägarstyrda investeringar som 
regionstyrelsen beslutat om att 
genomföra   

2 964  2 520  2 403  2 007  1 096  484  143  96  

 Ägarstyrda investeringar som 
får påbörja 
genomförandeplanering  

51  52  91  57  28  -   -   -   

 Ägarstyrda investeringar som 
får fortsätta 
genomförandeplaneringen   

386  683  917  1 377  1 082  1 094  707  2 459  

 Ägarstyrda investeringar med 
beslut om att påbörja förstudie   4  34  23  30  -   -   -   -   

 Summa  3 405  3 289  3 434  3 471  2 206  1 578  850  2 555  

 

Koncernövergripande prioriteringar på ett ordnat och öppet sätt 

Koncernövergripande prioriteringar är en nödvändig del av regionens 
investeringsplanering, genom att skilja på vad vi vill, vad vi behöver och vad vi 
kan. 

De koncernövergripande prioriteringar som ligger till grund för 
tjänstemannaförslaget på investeringsplan är en sammanvägd bedömning av flera 
olika bedömningsgrunder: 

 Hur angeläget behovet av en investering är. 
 Hur ändamålsenlig lösningen är för att tillgodose behovet. 
 Hur god genomförbarheten är för lösningen. 
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Den som bäst kan klargöra ett angeläget och tydligt avgränsat behov, en 
ändamålsenlig och genomarbetad lösning samt kan styrka att det finns goda 
förutsättningar att genomföra en planerad investering blir på goda grunder högre 
prioriterad jämfört med den som inte kan klargöra det. 

I investeringsplanen 2021–2023 finns det emellertid högt prioriterade 
investeringsbehov som inte tas med i plan. Det beror på ekonomiska restriktioner 
i investeringsbudgeten samt utestående frågor kring berörd nämnds/styrelses 
möjlighet att visa på en ekonomi som kan bära de driftkostnader som följer med 
planerade investeringar. 

Ägarstyrda investeringar som regionstyrelsen beslutat om att genomföra 

Regionstyrelsen beslutar om att genomföra ägarstyrda investeringar i separata 
beslut. Denna del av den detaljerade investeringsplanen innehåller de återstående 
betalningar som krävs för att slutföra de investeringar som regionstyrelsen redan 
beslutat om att genomföra (inklusive eventuella tilläggsbeslut). 

 

Alla pågående ägarstyrda fastighets- och fordonsinvesteringar, samt investeringen 
i FVM listas i tabell 4. 

 

[Se tabell 4 i bilaga] 

 

Att det i tabell 4 förekommer belopp som innefattar uppskattade, men ej 
beslutade, fördyringar förändrar inte kravet på att det i måste finnas ett 
tilläggsbeslut där regionstyrelsen tar ställning till om det utökade 
investeringsbehovet ska godkännas eller ej. Annars är det tidigare fattade 

beslut om att genomföra investeringen som gäller.  

Nyanmälda ägarstyrda investeringar som får påbörja 

genomförandeplanering 

I förstudien för en ägarstyrd investering prövar berörd nämnd/styrelse möjliga 
lösningar till en investeringsidé. Förstudien mynnar ut i ett förslag på ett alternativ 
för vidare planering, samt en uppskattning av investeringsutgiften. När förstudien 
är färdigställd tar regionstyrelsen ställning till om berörd nämnd/styrelse får i 
uppdrag att påbörja genomförandeplanering eller ej. Genomförandeplaneringen 
innebär att konkretisera det i förstudien förordade lösningsalternativet. 

Regionstyrelsens beslut om att påbörja genomförandeplanering innebär inte 

något förhandsbesked om att berörd nämnd/styrelse får i uppdrag att 

genomföra investeringen. 

I tabell 5 listas nyanmälda investeringar där berörd nämnd/styrelse får i uppdrag 
att påbörja genomförandeplanering. 
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[Se tabell 5 i bilaga] 

 

Återanmälda ägarstyrda investeringar som får fortsätta 

genomförandeplaneringen 

Investeringar där genomförandeplaneringen är påbörjad men inte färdigställd 
anmäls och bedöms på nytt varje år. Regionstyrelsen beslutar om 
genomförandeplaneringen ska fortsätta eller ej. 

 

I tabell 6 listas återanmälda investeringar som får fortsätta 
genomförandeplaneringen. 

 

[Se tabell 6 i bilaga] 

 

Jämförelsebeloppen (+/−) i tabell 6 avser förändringen i den totala 
investeringsutgiften för enskilda investeringar jämfört med den senast beslutade 
investeringsplanen 2020–2022 (RS 2018–05360). Eventuella förändringar den 
totala investeringsutgiften godkänns eller avslås i och med regionstyrelsens beslut 
om föreliggande plan om inte annat anges i tabellen. 

 
Planeringsmedel för fastighetsinvesteringar där berörd nämnd/styrelse fått i 

uppdrag att påbörja förstudie 

För investeringsidéer som svarar mot ett angeläget behov, i linje med region-
/systemövergripande mål och strategier, beslutar regionstyrelsen om att berörd 
nämnd/styrelse får i uppdrag att påbörja förstudie. När förstudien är färdigställd 
anmäls den till investeringsplanen.  

De investeringar som listas i tabell 7 har erhållit ett beslut från regionstyrelsen att 
påbörja förstudie och har därmed behov av mindre utbetalningar för 
planeringsarbetet samt utbetalningar för eventuella markköp. 

 

[Se tabell 7 i bilaga] 

 

Ytterligare utredning i flertalet planerade fastighetsinvesteringar 

Planerade fastighetsinvesteringar (främst inom hälso- och sjukvården) är i regel 
inte begränsade till det grundläggande, och ibland akuta, upprustningsbehovet. I 
många fall planeras det samtidigt för en ökad kapacitet och kvalitet, och med det 
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större och dyrare lokaler jämfört med i dag. Samtidigt är det inte i alla fall 
tillräckligt tydligt hur väl investeringarnas planerade omfattning och standard 
stämmer överens med det region-/systemövergripande behovet. 

 

Gemensamt för rådande oklarheter är att de innebär grundläggande brister i 
planeringen, som behöver redas ut innan planerade investeringar kan anmälas till 
investeringsplanen på nytt. 

Hanteringen förutsätter att det: 
 Tas fram fler och tydligare regionala planer eller liknande (inklusive 

planeringstal), som ger vägledning i planeringen av enskilda investeringar. 
 Säkerställs, och tydligt styrks, att omfattningen på planerade investeringar stämmer 

överens med regionala planer eller liknande som redan finns. 
 Klargörs vilka investeringar, som är en del av en helhet, som 

o kan planeras för och genomföras (mer eller mindre) oberoende av varandra, 
respektive 

o i hög grad beror på varandra och där det därmed krävs en ökad tydlighet 
kring helheten innan planeringen av enskilda investeringar kommer längre 
och ett eventuellt genomförande kan bli aktuellt. 

 Tydliggörs hur ökade driftkostnader till följd av investeringen ska finansieras. 
 

I tabell 8 listas de investeringar där det påkallas ytterligare utredningsarbete och 
förtydliganden innan pågående planering kan anmälas till investeringsplanen på 
nytt. 

 

[Se tabell 8 i bilaga] 

 
Rådrum för utredning av utestående frågor är viktigt för att säkerställa en 
kvalitativ investeringsplanering, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Det 
medför emellertid att det fortsatta planeringsarbetet tills vidare inte är tidsbestämt, 
vilket innebär utmaningar för berörda verksamheter (bland annat gällande 
verksamhetsplanering och affärsmässighet i förhållande till byggentreprenörer 
och andra externa parter). 

 
  



 Regionstyrelsens beslut om investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2023 - SKAS 2020-00479-1 Regionstyrelsens beslut om investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2023 : Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2023

Datum 2020-05-18 
Diarienummer RS 2019-04808 

 

11 (31) 

Ägarstyrda fastighetsinvesteringar som inte kommer med i den detaljerade 

investeringsplanen 2021–2023 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har återanmält en investering som innebär 
ombyggnation av Buk/Kärl på Sahlgrenska. Då investeringen enligt policy och 
riktlinje för hantering av VGR:s investeringar uppfyller kriterierna för att vara en 
verksamhetsstyrd investering föreslår Koncernkontoret att investeringen 
prioriteras inom SU:s budgetram för verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar. 

Servicenämnden har i tidigare investeringsplaner haft en budgetram för 
utveckling av måltidsverksamheten i VGR. Koncernkontoret föreslår att 
investeringsbehovet för realisering av målbilden för måltider ska hanteras i likhet 
med andra enskilda investeringar. Förslaget är därmed att upplösa den 
ospecificerade budgetramen för måltidsprojekten och att nya budgetramar 
beslutas om för enskilda investeringar om och när det blir aktuellt. 

Information om investeringar utanför investeringsbudgeten 

Planerade investeringar i spårvägen i Göteborg hanteras i nuläget utanför 
investeringsbudgeten och investeringsplanen (se tabell 9 nedan för aktuell 
prognos). Tabellen innehåller även information om återstående utbetalningar för 
den under 2019 ibruktagna investering i Regionens hus i Göteborg. 

Oavsett om en investering hanteras i eller utanför investeringsbudgeten och 
investeringsplanen innebär det en påverkan på VGR:s framtida driftbudgetar. 
Skillnaden ligger i hanteringen av de betalningar som krävs för att genomföra 
investeringen, beroende på hur investeringsutgiften finansieras. 

 
Tabell 9: Prognos gällande investeringsutgifter som hanteras utanför investeringsbudgeten och investeringsplanen. 

 (mnkr)  
 Ack. 

T.o.m. 

2020  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027 

och 

framåt 

Totalt 

Regionens hus, Göteborg  1028*  7  3  2  2  -   -   -   1 042  

Ny spårvagnsdepå, Ringön 285  490  401  483  195  16  15  35  1 920  

Nya spårvagnar, M33 741  554  178  3  36  82  -   -   1 595  

Nya spårvagnar, M34 -   -   -   100  400  400  400  100  1 400  
Övertagande av befintliga 
spårvagnsdepåer 450  -   -   -   -   -   -   -   450  

Ny älvskyttel 14  56  -   -   -   -   -   -   70  

Summa   1 108  582  588  633  498  415  135  6 477  

 * varav 70 mnkr i 
utrustning  
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Information om medfinansiering av investeringsprojekt   

VGR har även ingått avtal om medfinansiering i projekt i kommunal och statlig 
infrastruktur som inte är investeringar för regionen men som likväl innebär 
kostnader. Det gäller främst satsningarna inom Sverigeförhandlingen i nya 
spårvägar och bussgator, men även medfinansiering i ”Spårvagnspotten” i 
samband VGR:s övertagande av delar av spårvägen. Tabellen nedan visar 
avtalsenlig medfinansiering per projekt och prognosticerad kostnad per budgetår. 

 

Tabell 10: Prognos gällande utbetalningar för avtalad medfinansiering i samarbetspartners investeringsprojekt. 

 (mnkr)  
 Ack. 

T.o.m. 

2020  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2027 

och 

framåt 

Totalt 

 Medfinansiering i kommunal infrastruktur  

 Sverigeförhandlingen  

Spårväg och citybusstråk Norra 
Älvstranden, delen Frihamnen – 
Lindholmen 

25  50  50  63  50  13  -   -   250  

Spårväg och citybusstråk Norra 
Älvstranden, delen Brunnsbo – 
Backaplan 

-   -   -   -   -   -   125  -   125  

Spårväg och citybusstråk Norra 
Älvstranden, delen Lindholmen 
– Linnéplatsen 

-   -   -   -   -   -   825  -   825  

Citybusstråk Norra Älvstranden, 
västra och nordvästra delen 4  13  13  13  -   -   132  -   175  

Citybusstråk Backastråket 5  5  30  30  30  -   -   -   100  

 Spårvagnspotten  

Hållplatsförlängning av 
spårvagnslinje 5 och 11 -   -   25  25  -   -   -   -   50  

Engelbrektslänken -   30  26  -   -   -   -   -   56  

Summa 34  98  144  131  80  13  1 082  -   1 581  

 

Medfinansiering i Sverigeförhandlingen och spårvägspotten kostnadsfördes 2018 
respektive 2019 och utgör för närvarande en ej kassareglerad skuld i VGR:s 
balansräkning. Medfinansieringen i statlig infrastruktur avseende väg E20 
kostnadsförs med 44 miljoner kronor årligen under investeringens ekonomiska 
livstid.  
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Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Investeringsplanen 2021–2023 medför avskrivningskostnader som, om planerade 
investeringar genomförs, tar en större andel av VGR:s intäkter jämfört med 
tidigare. Från historiska nivåer på 3–4 procent till dryga 7 procent. 
Investeringsplanen är i sig inget beslut om att genomföra nya investeringar, men 
om samtliga planerade investeringar skulle genomföras skulle 
avskrivningskostnaderna 2026 öka med cirka två miljarder kronor från 2020 års 
nivå. 

I och med att flera anmälda investeringar inte kommer med i investeringsplanen 
(se Tabell 8) på grund av frågetecken i planeringen finns en risk för att en del 
upparbetade planeringskostnader inte längre är väsentliga för att få byggnaden på 
plats. Hur stora dessa kostnader blir beror på storleken av det omtag som behöver 
göras i investeringen. 

Tabell 11: Uppskattade planerade investeringsutgifter fördelat på planeringsfas och genomförandefas 

 

 (mnkr)   

 Kostnader innan 

genomförandebeslut 

(planeringsfas)  

 Kostnader efter 

genomförandebeslut 

(genomförandefas)  

T.o.m. 2020 2021-2032 2020-2032 
 Tabell 5: Ägarstyrda investeringar som får 
påbörja genomförandeplanering  20  10  280  

 Tabell 6: Ägarstyrda investeringar som får 
fortsätta genomförandeplanering  130  130  6 300  

 Tabell 7: Ägarstyrda investeringar som har fått 
påbörja förstudie  10  20  560  

 Tabell 8: Planerade investeringar som påkallar 
ytterligare utredning innan de kan anmälas på nytt 
till investeringsplanen  

170  20  2 860  

 Investeringar som tidigare har varit med i VGR:s 
investeringsplan  100  140  8 000  

 Summa  430  320  18 000  
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Beredning 

Samtliga förvaltningar och majoritetsägda bolag har anmält och presenterat sina 
investeringsbehov för budget- och planperioden 2021–2023. 

Berörda förvaltningar och bolag har informerats om dels de bedömningsgrunder 
som legat till grund för det koncernövergripande prioriteringsarbetet, dels 
resultatet av prioriteringsarbetet. Bearbetade utbetalningsplaner har 
kvalitetssäkrats med stöd av Västfastigheter. Ärendet har beretts i 
investeringsrådet och inom Koncernkontoret. 

Koncernkontorets har presenterat preliminära förslag på koncernövergripande 
prioriteringar på ett seminarium med ägarutskottet den 17 mars 2020.  

Information enligt MBL § 19 har ägt rum den 18 maj 2020. 

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Joakim Björck 
Ekonomidirektör 

Besluten skickas till 

 Samtliga nämnder/styrelser för genomförande 

För kännedom: 
 Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se 

 Joakim Björck, joakim.björck@vgregion.se 

 Thomas Front, thomas.front@vgregion.se 

 Anna-Karin Jernberg, anna-karin.jernberg@vgregion.se 

 Ann Söderström, ann.soderstrom@vgregion.se 

 Helena Lundberg Nilsson, helena.l.nilsson@vgregion.se 
 Kaarina Sundelin, kaarina.sundelin@vgregion.se 
 Koncerninköp, koncerninkop@vgregion.se 

 
  



 Regionstyrelsens beslut om investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2023 - SKAS 2020-00479-1 Regionstyrelsens beslut om investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2023 : Investeringsplan för Västra Götalandsregionen 2021–2023

Datum 2020-05-18 
Diarienummer RS 2019-04808 
 

 

15 (31) 

Bilaga: Tabeller 

Tabell 2: Fördelning av budgetramar för budgetåret 2021 

 (mnkr)  
 Budgetår 2021  

 Fastigheter   Utrustning   Fordon  

 Budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar  
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset  185,0 428,5   
 NU-sjukvården  43,0 125,5   
 Södra Älvsborgs sjukhus   27,0 66,0   
 Skaraborgs sjukhus  36,0 167,0   
 Sjukhusen i väster  17,0 50,0   
 Närhälsan vårdvalsverksamhet     23,4   
 Regionhälsan    9,7   
 Folktandvården Västra Götaland    61,0   
 Habilitering och hälsa    4,8   
 Regionservice, Servicenämnden  9,0 305,0   
 Hälsan och stressmedicin  0,8 0,8   
 Styrelsen för folkhögskolorna   3,6 3,6   
 Naturbruksstyrelsen  4,6 10,8   
 Göteborgs Botaniska trädgård  1,0 3,0   
 Kulturutveckling  5,0 7,5   
 Västtrafik  21,0 152,0 76 
 GöteborgsOperan    36,0   
 Symfonikerna    6,5   
 Film i Väst    1,0   
 Regionteater Väst    0,5   
 Turistrådet        
 Fastighetsnämnden   290,0 44,6   
 Fastighetsnämnden, konstinvesteringar (D)    23,0   
 Fastighetsnämnden, Energiinvesteringar  170,0     
 Regionstyrelsen    2,9   
 Regionstyrelsen, VGR IT  18,0 165,0   
 Regionstyrelsen, Internleasing    190,0   

Budgetramar för ägarstyrda investeringar 
 Mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar   125      
 Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning     80    
 Framtidens Vårdinformationsmiljö (D)    227    
 Ägarstyrda investeringar i strålbehandlingsutrustning     42    
 Material i vården (D)    30    
 Enskilda ägarstyrda investeringar i fastigheter (D)   2 317      
 Enskilda ägarstyrda investeringar i fordon (D)       403  
 Ägarstyrd följdutrustning till fastighets- eller 
fordonsinvesteringar (D)    182    

  Totalt   3 273  2 449  479  
 Underplanering  100 
  Investeringsbudget   6 300  
 (D) Budgetramar som fördelas i enskilda projekt i den detaljerade investeringsplanen.  
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Tabell 4: Detaljerad investeringsplan för ägarstyrda investeringar som 

regionstyrelsen beslutat om att genomföra 

 
(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos   Totalt  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2032   

 Fastigheter  

1  

 Sjukhusen i väster, Alingsås lasarett, om- och tillbyggnad för närsjukhus  

 Utbetalningsplan fastighet:  

549,5  10,0  0,5  0,3  0,3  0,6  -   -   -   561,2  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

33,2  15,5  -   -   -   -   -   -   -   48,7  
 Status på genomförandet: Investeringsutgift inom budget efter godkänt tilläggsbeslut om 88 
mnkr (RS 2018-01346).  

2  

 Sjukhusen i väster, Kungälvs sjukhus, Nytt vårdblock  

 Utbetalningsplan fastighet:  

1 191,1  7,3  0,8  0,8  0,8  0,5  -   -   -   1 201,3  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

72,0  9,0  29,0  -   -   -   -   -   3  112,7  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

3  

 Sjukhusen i väster, Kungälvs sjukhus, Ombyggnad södra del 1 (etapp 1)  

 Utbetalningsplan fastighet:  

64,8  0,05  0,05  -   -   -   -   -   -   64,9  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

3,5  -   -   -   -   -   -   -   -   3,5  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

4  

 Sjukhusen i väster, Kungälvs sjukhus, Ny försörjning och logistik (etapp 1)  

 Utbetalningsplan fastighet:  

29,4  0,1  0,1  0,1  0,1  0,1  -   -   -   29,9  
Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan men uppvisar en fördyring om 4 mnkr 
gentemot fattat beslut. Begäran om separat tilläggsbeslut krävs enligt förslag på kompletterande 
investeringsriktlinje då detta är en fördyring med 14%. 

5  

 Sjukhusen i väster, Högsbo specialistsjukhus  

 Utbetalningsplan fastighet:  

414,9  450,7  448,3  239,6  38,9  2,2  1,5  1,1  2,7  1 599,8  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

12,0  16,0  187,0  178,0  7,0  -   -   -   -   400  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos   Totalt  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2032   

6  

 NU-sjukvården, NÄL, Neonatal  

 Utbetalningsplan fastighet:  

74,0  30,0  -   0,3  0,1  0,1  0,5  -   -   105  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

-   4,3  4,2  -   -   -   -   -   -   8,5  
Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Investeringsutgift inom budget efter 
godkänt tilläggsbeslut om 25,8 mnkr (RS 2019-04618).  

7  

 SkaS Skövde, Barn- och kvinnoprojektet  

 Utbetalningsplan fastighet:  

594,7  2,9  1,7  0,8  0,5  0,1  -   -   -   600,6  
 Status på genomförandet: Projektet är färdigställt. Behov av mindre utbetalningar under 
garantitiden.  

8  

 SkaS Skövde, Specialisttandvård och käkkirurgi  

 Utbetalningsplan fastighet:  

255,3  0,15  0,1  0,1  0,1  -   -   -   -   255,75  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

8  -   -   -   -   -   -   -   -   8  
 Status på genomförandet: Projektet är färdigställt. Uppvisar en fördyring om 10 mnkr gentemot 
fattat beslut.  

9  

 SkaS Skövde, Akut-/service-och psykiatriblocket  

 Utbetalningsplan fastighet:  

1 208,4  681,5  321,6  211,5  5,0  3,5  2,8  1,5  2,2  2 438  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

10  

 Västfastigheter,  SkaS Skövde, PCB-sanering etapp 3 (del 1 och 2)  

 Utbetalningsplan fastighet:  

33,8  99,5  132  43,8  -   -   -   -   -   309,1  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

11  

 SU Sahlgrenska, Bild och intervention etapp 1-3  

 Utbetalningsplan fastighet:  

1 014,5  2,5  1,5  1,0  -   -   -   -   -   1 019,5  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

142,2  33,5  -   -   -   -   -   -   -   175,7  
 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk. Mindre behov av utbetalningar under 
garantitiden.  

12  

 SU Sahlgrenska, Ombyggnad transfusionsmedicin  

 Utbetalningsplan fastighet:  

32,1  0,5  0,5  0,9  -   -   -   -   -   34,0  
 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk. Mindre behov av utbetalningar under 
garantitiden.  
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos   Totalt  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2032   

13  

 SU Sahlgrenska, Ombyggnad operationssalar för ny sterilhantering  

 Utbetalningsplan fastighet:  

52,1  0,4  0,3  0,2  -   -   -   -   -   53,0  
 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk. Mindre behov av utbetalningar under 
garantitiden.  

14  

 SU Sahlgrenska, Låghus etapp 3b  

 Utbetalningsplan fastighet:  

73,1  0,1  0,1  0,1  -   -   -   -   -   73,4  
 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk. Mindre behov av utbetalningar under 
garantitiden.  

15  

 SU Sahlgrenska, Strålbehandling Lab 1,2,3  

 Utbetalningsplan fastighet:  

60  0,4  0,5  0,3  0,3  0,5  -   -   -   62  
 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk. Mindre behov av utbetalningar under 
garantitiden. Investeringsutgift inom budget efter godkänt tilläggsbeslut om 14 mnkr (RS 2017-
05211).  

16  

 SU Sahlgrenska, Ombyggnad höghuset  

 Utbetalningsplan fastighet:  

123,2  21,3  1,0  0,5  0,5  0,5  0,4  -   -   147,4  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

17  

 SU Mölndal, Nybyggnad Hus R  

 Utbetalningsplan fastighet:  

267,3  0,3  0,5  -   -   -   -   -   -   268,1  
 Status på genomförandet: Investeringen är tagen i bruk och slutredovisningen pekar på ett 
budgetöverskridande med 22 mnkr.  

18  

 SU Östra, Tillbyggnad Barnsjukhuset (TBS)  

 Utbetalningsplan fastighet:  

2 256  36,3  35,0  15,0  15,0  10,5  -   -   -   2 367,8  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

77  76  -   -   -   -   -   -   -   153  
Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Investeringsutgift inom budget efter 
godkänt tilläggsbeslut om 418 mnkr (RS 2019-04619).  

19  

 SU Östra, Förlossning och Neonatal Höghus  

 Utbetalningsplan fastighet:  

171  25  150  350  416,5  416,5  250  32  19  1 830  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

-   -   1  5  15  35  -   -   -   56  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos   Totalt  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2032   

20  

 SU Östra, Evakueringsbyggnad SHS  

 Utbetalningsplan fastighet:  

36,9  91,2  41,2  0,6  0,7  0,6  0,5  0,5  -   172,2  
Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. 

21  

 SU Östra, Smågodstransportör rörpost, etapp 1  

 Utbetalningsplan fastighet:  

13,5  5,35  -   -   -   -   -   -   -   18,85  
 Status på genomförandet: Investeringsutgift inom budget. Tidsförskjutning 1,5 år då 
upphandlingen inväntar kommande etapper för utbyggnad av smågodstransportrör.  

22  

 SU Östra, Försörjning och teknisk infrastruktur etapp 1  

 Utbetalningsplan fastighet:  

432  284,2  57,8  1,6  1,6  1,6  0,9  0,6  -   780,3  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

23  

 SU Sahlgrenska/Östra, Fysisk infrastruktur för IT  

 Utbetalningsplan fastighet:  

9,3  16,5  16,4  10,0  0,8  -   -   -   -   53  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

24  

 SÄS Borås, Utbyggnad infektionsklinik  

 Utbetalningsplan fastighet:  

227  14  -   -   -   -   -   -   -   241  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

12  8  -   -   -   -   -   -   -   20  
Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Investeringsutgift inom budget efter 
godkänt tilläggsbeslut om 25 mnkr (RS 2019-07896). 

25  

 SÄS Borås, Framtida laboratoriemedicin FLM  

 Utbetalningsplan fastighet:  

66,8  0,05  0,5  0,05  0,1  -   -   -   -   67,5  
 Status på genomförandet: Projektet är färdigställt. Behov av mindre utbetalningar under 
garantitiden.  

26  

 SÄS Borås, Nybyggnad Psykiatrins kvarter  

 Utbetalningsplan fastighet:  

752,8  114,6  24,0  4,0  1,0  2,0  -   -   -   898,4  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

45  10  -   -   -   -   -   -   -   55  
Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Investeringsutgift inom budget efter 
godkänt tilläggsbeslut om 65 mnkr (RS 2019-07897).  
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 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos   Totalt  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2032   

27  

 Västfastigheter, Skövde, Teknisk infrastruktur  

 Utbetalningsplan fastighet:  

152,8  123,9  70,2  41,9  25,4  12,8  14,4  13,2  -   454,6  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

28  

 Västfastigheter, Sahlgrenska, Golvåtgärder etapp 1  

 Utbetalningsplan fastighet:  

11,5  0,1  0,1  0,1  -   -   -   -   -   11,8  
 Status på genomförandet: Projektet är färdigställt. Behov av mindre utbetalningar under 
garantitiden.  

29  

 Västfastigheter,  Mölndal, P-däck Ågatan  

 Utbetalningsplan fastighet:  

84,1  0,1  0,3  0,3  -   -   -   -   -   84,8  
 Status på genomförandet: Projektet är färdigställt. Behov av mindre utbetalningar under 
garantitiden.  

30  

 Västfastigheter, Mölndal, Om- och tillbyggnad Hus Z  

 Utbetalningsplan fastighet:  

73,65  1,25  0,55  0,50  0,50  0,55  -   -   -   77,00  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  

31  

 Regionservice, Ombyggnad produktionskök Borås  

 Utbetalningsplan fastighet:  

26,4  7,4  0,2  0,3  -   -   -   -   -   34,3  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Investeringsutgift inom budget efter 
godkänt tilläggsbeslut om 5,5 mnkr (RS 2019-02247).   

32  

 Regionservice, Ombyggnad mottagningskök Lidköping  

 Utbetalningsplan fastighet:  

18,7  7,0  4,0  0,2  0,1  0,1  -   -   -   30,1  
 Status på genomförandet: Ett års tidsförskjutning av projekt p.g.a. att överklagad 
entreprenadupphandling.  

33  

 Regionservice, Ombyggnad mottagningskök Falköping  

 Utbetalningsplan fastighet:  

12,82  -   0,03  -   -   0,03  -   -   -   12,88  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. Behov av mindre utbetalningar under 
garantitiden.   

34  

 Regionservice, Nytt produktionskök Sahlgrenska  

 Utbetalningsplan fastighet:  

83,5  1,0  -   -   -   -   -   -   -   84,5  
 Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan.  
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos   Totalt  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2032   

35  

 Västtrafik, Bussdepå, Radiomasten, Markförvärv  

 Utbetalningsplan fastighet:  

46  -   -   -   -   -   -   -   -   46  
Status på genomförandet: Prognosavvikelse om 11 mnkr på grund av ökad utgift för markköp. 
Fastighetsnämnden kommer att inkomma med hemställan om nytt fullmäktigebeslut för att 
förvärva mark. 

36  

 Västtrafik, Västlänken resecentrum, Haga station  

 Utbetalningsplan fastighet:  

7,2  5,1  13,9  10,0  14,4  26,4  6,2  0,6  -   83,8  
Status på genomförandet: Den senaste beräkningen av investeringsutgifterna visar på en 
fördyring för bygget med 42 mnkr. Både fastighetsnämnden och styrelsen för Västtrafik ska 
besluta om och lämna en begäran om tilläggsbeslut till regionstyrelsen. Begäran ska lämnas utan 
oskälig fördröjning. I begäran om tilläggsbeslut ska fastighetsnämnden lämna förslag på 
omprioriteringar inom befintlig budgetram och tidplan, som man är överens om med Västtrafik. 

37  

 Göteborgs botaniska trädgård, Nya växthus och besökscentrum  

 Utbetalningsplan fastighet:  

26,4  15  15  100  149  148  31,1  2,5  -   487  

 Utbetalningsplan följdutrustning:  

-   4  4  12  20  16  4  -   -   60  
Status på genomförandet: Projektet fortskrider enligt plan. 

 Fordon  

38  

 Upphandling av nya tågfordon  

 Utbetalningsplan fordon:  

1 089  403  518  1 003  1 067  401  150  80  -   4 711  
Status på genomförandet: Inköpet av nya tågfordon fortlöper enligt avtal och befinner sig i 
dagsläget i design- och konstruktionsfasen som avslutas kring årsskiftet 2020/2021. Leverans av 
de första fordonen planeras till slutet av 2021. I utbetalningsprognosen ingår uppskattning om 
framtida indexeffekter enligt avtal. 

 Utrustning  

39 

 Framtidens vårdinformationsmiljö  

Utbetalningsplan utrustning: 

438  227  422  139  214  -   -   -   -   1 440  
Status på genomförandet: Utbetalningsplanen ligger i linje med omarbetat budgetförslag efter 
förseningen av projektet (RS 2020-01882). 
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Tabell 5: Detaljerad investeringsplan för ägarstyrda investeringar där 

berörd nämnd/styrelse får i uppdrag att påbörja genomförandeplanering 

 

 
(mnkr)  

 T.o.m.  Budgetår Planperiod  Prognos   Totalt 

(fast 

pris)  

 Totalt 

(löpande pris)  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–

2032 

40  

 Västfastigheter, Upprustning fasad infektionskliniken, Östra sjukhuset  

Beslut: Påbörja genomförandeplanering i enlighet med anmäld tidplan (RS 2019-06684). 

Bedömning: Lösningen är väl anpassad till fastighetens återstående livslängd. 

Konsekvenser/risker: - 

 Utbetalningsplan fastighet:  

0,3  20,0  19,7  -   -   -   -   -   -   40,0  42  

41  

 Västfastigheter, Teknisk infrastruktur (etapp 3-7)  

Beslut: Återuppta genomförandeplaneringen för återstående etapper (etapp 4, etapp 5 och etapp 7) (Etapp 
6 är beslutad i projektet SU Östra, Försörjning och teknisk infrastruktur etapp 1, rad 21). 

Bedömning: Investeringens ändamål med säkrad redundans ligger i linje med MSB:s riktlinje om det 
robusta sjukhuset för att få befintliga byggnader och byggnader under uppförande att fungera 
ändamålsenligt. 
Konsekvenser/risker: - 

 Utbetalningsplan fastighet:  

18,6  0,5  0,5  55,5  50,0  23,9  -   -   -   148,9  165  

42  

 Regionservice, Material i vården (MiV)  

Beslut: Påbörja genomförandeplaneringen. 

Bedömning: Att implementera en vidareutvecklad modell av MiV 2.0 är en prioriterad aktivitet i 
handlingsplanen för Logistik- och försörjningsstrategi för Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen har 
godkänt strategin och handlingsplanen 21 januari 2020 (RS 2017-06120).  

Konsekvenser/risker: - 

 Utbetalningsplan utrustning:  

-   30  30  30  -   -   -   -   -   90  90  
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Tabell 6: Detaljerad investeringsplan för ägarstyrda investeringar där 

berörd nämnd/styrelse får i uppdrag att fortsätta pågående 

genomförandeplanering 

 
(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos  

 Totalt 

(fast 

pris)  

 +/-  

Totalt 

(löpande 

pris) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–

2032 

 Fastigheter  

43  

 SU Sahlgrenska, Sahlgrenska Life  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen i enlighet med en naturlig förskjutning av tidplanen i 
Programrapport hus 1, daterad 2020-01-15. I en kommande begäran om beslut om 
programrapporten under hösten 2020 ska berörda nämnder/styrelser uppvisa en ekonomi som kan 
bära de driftkostnader som följer med den planerade investeringen. 

Bedömning: Investeringen (Hus 1) stödjer strategin inom regional utveckling om att skapa Life-
science kluster (exempelvis forskning, nya företag och nya innovationer). Ur ett hälso- och 
sjukvårdsperspektiv handlar investeringen om att rusta upp uttjänta lokaler för laboratoriemedicin. 
Hus 1 utgör en förutsättning för andra delar av Life-projektet som inte är Västra Götalandsregionens 
investeringar (Hus 2 och 3). Det är viktigt att hantera projektet på ett sätt som tar i beaktande 
utomstående parters förutsättningar och arbete (Göteborgs Universitet, Göteborgs stad och Vitartes). 

Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

43,8  2,5  20  120  140  125  400  500  1 319  2 670,3  -330 3 306 

Utbetalningsplan följdutrustning: 

-   -   50  50  -   -   8  82  740  930  0 930 

44  

 SU Östra sjukhuset, Byggnad BK etapp 0  

Beslut: Fastighetsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har begärt 
beslut om att genomföra investeringen under våren 2020. Investeringsplanen behöver i efterhand 
anpassas till regionstyrelsens beslut om investeringen.  

Bedömning: Delar av investeringen är en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja de 
förbindelsegångar som byggs i tre plan inom projektet Tillbyggnad Barnsjukhuset (TBS) (rad 18). I 
samband med att verksamheten i befintliga barnkliniken (BK) flyttar in i TBS behöver 
lokalanpassningar göras. SU uppvisar för närvarande inte en ekonomi i balans, varför endast den del 
av investeringen som är absolut nödvändig för att ta förbindelsegångarna i bruk föreslås få 
genomföras. Budgetramen för den planerade investeringen  är lägre jämfört med tidigare, då 
förbindelsegångarna som tidigare varit medräknade i i stället ingår i investeringen TBS. 

Konsekvenser/risker: Vid en senarelagd ombyggnation tappar verksamheten de samordningsvinster 
som finns med förbindelsegångar till TBS. Detta kan leda till minskad möjlighet att genomföra 
dagoperationer. 

Utbetalningsplan fastighet: 

8,2  21  31  -   -   -   -   -   -   60,2  -11 63 
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos  
 Totalt 

(fast 

pris)  

 +/-  

Totalt 

(löpande 

pris) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–

2032 

 Fastigheter  

45  

 Naturbruksstyrelsen, Hästcentrum Axevalla (inkl. markköp)  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen av skolbyggnaden (etapp 1). Fastighetsnämnden får i 
uppdrag att utreda en billigare lösning för elevhem i egen regi som ett alternativ till extern 
förhyrning. 

Bedömning: Investeringen stödjer det strategiska beslutet att lägga ned skolor och koncentrera 
verksamheten till ett hästcentrum (RS 03037-2015). Den strategiska betydelsen av investeringen 
gäller både utbildnings- och branschperspektivet. Det är etapp 1 som är särskilt angelägen, inte 
minst för att säkerställa ett långsiktigt förtroende för verksamheten och ge möjlighet att hämta hem 
elever utanför länet. Inför en kommande begäran om beslut att genomföra investeringen ska 
Naturbruksstyrelsen inhämta ett yttrande från regionutvecklingsnämnden avseende finansieringen 
av de ökade kostnader till följd av investeringen. 
Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

6,3  50  77,9  75,8  -   -   -   -   -   210  -10 226 

Utbetalningsplan följdutrustning: 

-   5,3  5,4  5,3  -   -   -   -   -   16  - 16 

46  

 Västtrafik, Rävekärr bussdepå  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen, där beslut om att köpa mark har hanterats separat (RS 
2019-01917). 

Bedömning: Investeringen stödjer det övergripande målet om ökat resande och strategin att 
regionen står för ägandet av depåerna i Göteborg (för att få rimliga anbud på trafiken). 
Investeringen tar höjd för krav på elektrifiering av fordon. Investeringen är i linje med 
regionstyrelsens beslut om att påbörja förstudie/fortsätta genomförandeplanering (2020-03-31 § 95) 
avseende bussdepåer i Göteborgsområdet (RS 2020-00011). 

Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

1,25  14,25  24,5  -   -   -   -   -   -   40  - 42 

47  

 Västtrafik, Radiomasten bussdepå  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen. Reviderad programhandling för bussdepå Radiomasten 
godkänns till investeringsplanen (RS 2019-07895). 

Bedömning: Investeringen stödjer det övergripande målet om ökat resande och strategin att 
regionen står för ägandet av depåerna i Göteborg (för att få rimliga anbud på trafiken). Det är skarpt 
läge tidsmässigt, då upphandlingen av trafiken i området västra Göteborg redan är påbörjad. 
Investeringen uppvisar en fördyring gentemot tidigare investeringsplan men tar höjd för krav på 
ökad andel elektrifierade fordon och utökat antal verkstadsplatser. Investeringen är i linje med 
regionstyrelsens beslut om att påbörja förstudie/fortsätta genomförandeplanering (2020-03-31 § 95) 
avseende bussdepåer i Göteborgsområdet (RS 2020-00011). 
Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

14,4  10  10  155  155  80  -   -   -   424,4  +54 476 
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos  
 Totalt 

(fast 

pris)  

 +/-  

Totalt 

(löpande 

pris) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–

2032 

 Fastigheter  

48  

 Västtrafik, Västlänken resecentrum, Korsvägens station  

Beslut: Fortsätt (tills vidare) genomförandeplaneringen.  Inför en nära förestående begäran till 
regionstyrelsen om att få genomföra investeringen ska styrelsen för Västtrafik och 
fastighetsnämnden påvisa en egen ansträngning i hanteringen av inträffade avvikelser, med förslag 
på omprioriteringar inom befintlig budgetram och tidplan. 

Bedömning: Investeringen stödjer det övergripande målet om ökat resande. Kopplingen till 
Västlänken medför tidskritiska aspekter. Att VGR kan investera i och äga resecentrum är i enlighet 
med förslag till policy för Västra Götalandsregionens ägande av fastigheter (RS 2020-02878). 
Investeringen beräknas bli fördyrad med 62 miljoner kronor. Fördyringen har aviserats sent under 
våren 2020. Fördyringen är därmed inte bedömd i förslag till investeringsplan 2021–2023. 

Konsekvenser/risker: Befintlig budgetram för den planerade investeringen riskerar med hög 
sannolikhet att överskridas. 

Utbetalningsplan fastighet: 

10,0  14,5  17,7  5,9  14,9  24,2  37,7  1  -   125,9  +62 143 

49  

 Västtrafik, Västlänken resecentrum, Haga station, markförvärv  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen. 

Bedömning: Markköpet behöver genomföras för att kunna uppföra resecentrum som är under 
genomförande. 

Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

3,7  -   -   -   -   -   -   -   -   3,7  -   3,7  

50  

 Västtrafik, Stenungssund resecentrum  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen. 

Bedömning: Investeringen stödjer det övergripande målet om ökat resande, genom att göra 
kollektivt resande mer attraktivt. Att VGR kan investera i och äga resecentrum är i enlighet med 
förslag till policy för Västra Götalandsregionens ägande av fastigheter. 

Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

1,5  3  3  15  27,5  18,7  -   -   -   68,7  -1 77 
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos  
 Totalt 

(fast 

pris)  

 +/-  

Totalt 

(löpande 

pris) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–

2032 

 Fastigheter  

51  

 Västtrafik, Tågdepå Sandbäck  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen. Den planerade investeringen ska delas upp i lämpliga 
etapper och gå fram i den takt som är lämplig när förutsättningarna för andra depåalternativ har 
klarnat. 

Bedömning: Investeringen stödjer det övergripande målet om ökat resande. Investeringen är en 
nödvändig förutsättning för omhändertagandet av fler tåg och Västlänken. Investeringen ligger i 
linje med regionstyrelsens beslut om att påbörja förstudie/fortsätta genomförandeplanering (2020-
03-31 § 95) avseende tågdepåer i Västra Götaland (RS 2020-00011). 

Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

18  22  117  172  596  453  279  -   -   1 657  - 1 899 

52  

 Västfastigheter, Östra sjukhuset, Logistiksystem  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen. 
Bedömning: Lösningen är dimensionerad efter nuvarande sjukhus där transportsystemen kan 
anpassas till eventuell kommande utbyggnad. Behov av manuella trucktransporter och hisskapacitet 
behöver avlastas i avvaktan på nytt försörjningskvarter för att minska behov av provisorier. 
Västfastigheter ska i nästa års anmälan presentera de effektivitetsvinster som den planerade 
investeringen skapar för investeringen som exempelvis påvisar effekter till följd av minskad 
resursåtgång i arbetstid på kort och lång sikt. 
Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

12,5  34,7  30  18  24  6  -   -   -   125,2  -10 135 

53  

 Västfastigheter, Östra sjukhuset, Ny kulvert för servicehus i norr  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen för en första etapp att uppföra en kulvertramp i 
anslutning till nuvarande servicebyggnad. 

Bedömning: Det är tidskritiskt att uppföra och ta i bruk en kulvertramp för att kunna försörja 
sjukhuset med material och patientmåltider då det nuvarande transportsystemet har överskridit sin 
tekniska livslängd. Investeringen bidrar till ökad robusthet. 

Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

1  31  64  4  -   -   -   -   -   100  - 106 
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(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos  
 Totalt 

(fast 

pris)  

 +/-  

Totalt 

(löpande 

pris) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–

2032 

 Fastigheter  

54  

 Västfastigheter, Östra sjukhuset, Ny fasad Centralkliniken  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen, med anpassning av tidplan/etapper till senareläggningen 
av investeringen Ny intensivvårdsavdelning, tryckkammarenhet. 

Bedömning: Befintlig fasad är undermålig (med bland annat säkerhetsrisker och dålig 
energieffektivitet) och behöver rustas upp. För att undvika verksamhetsstörningar och onödiga 
kostnader är det fördelaktigt att investeringen hanteras samtidigt som bygget gällande Ny 
intensivvårdsavdelning, tryckkammare. 
Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

0,5  -   4  26  40  30  -   -   -   100,5  -25 114 

55  

 Västfastigheter, Östra sjukhuset, Utbyggnad av reservkraftsanläggning  

Beslut: Fortsätt genomförandeplaneringen. 

Bedömning: Investeringen innebär en utökad kapacitet av reservkraft som stödjer MSB:s 
rekommendationer om krav på reservkraft i sjukhusbyggnader. Därutöver innehåller investeringen 
en viss upprustning av befintlig reservkraftsanläggning. Investeringen skapar förutsättningar för 
reservkraft till både färdigställda, pågående och planerade investeringar. Lösningen är väl 
genomarbetad. 

Konsekvenser/risker: - 

Utbetalningsplan fastighet: 

10  25  -   -   20  -   -   -   20  75  - 85 
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Tabell 7: Planeringsmedel för ägarstyrda investeringar där berörd 

nämnd/styrelse har fått i uppdrag att påbörja/återuppta förstudie 

För nedanstående investeringsidéer har regionstyrelsen beslutat att berörd 
nämnd/styrelse får i uppdrag att påbörja/återuppta förstudie. De erhåller därför 
planeringsmedel för arbetet med förstudien och i tillämpliga fall utrymme för 
markköp. 

 

 
(mnkr)  

 T.o.m.   Budgetår   Planperiod   Prognos   Totalt 

(fast pris)  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028–2032 

 Fastigheter  

56  
SU, Östra sjukhuset, Barn- och ungdomspsykiatri 

Utbetalningsplan för fastighet: 

4,1  2  2  2  -   -   -   -   -   10,1  

57  
Regionstyrelsen, Specialistsjukhus Wieselgrensplatsen (inkl. markköp) 

Utbetalningsplan för fastighet (inklusive ev. markköp): 

7,2  1  1  1  30  -   -   -   -   40,2  

58  

Västtrafik, Strategisk bussdepå, Göteborg nordost 

Utbetalningsplan för fastighet (inklusive ev. markköp): 

0,5  0,3  0,5  20,2  -   -   -   -   -   21,5  

59  

Västtrafik, Strategisk bussdepå, Västra Hisingen 

Utbetalningsplan för fastighet (inklusive ev. markköp): 

0,5  1,0  30,5  -   -   -   -   -   -   32,0  
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Tabell 8: Investeringar som påkallar ytterligare utredning innan de kan 

anmälas på nytt till investeringsplanen 

 Fastigheter  

60  

Sjukhusen i väster, Kungälvs sjukhus, Ombyggnad södra del 1 (etapp 2, 3 och 4) 

Beslut: Sjukhusen i väster (SV) får inte fortsätta genomförandeplaneringen. SVs begäran om att 
genomföra investeringen (RS 2019-03402) avslås. SV bör genomföra en 
förvaltningsövergripande behovsanalys avseende utbudspunkterna inom förvaltningen och 
därefter ta fram en lokalbehovsplan för Kungälvs sjukhus. När utestående frågor är utredda kan 
investeringsidén anmälas till den koncernövergripande behovsanalysen. 

Bedömning: Sjukhusen i väster uppvisar inte en ekonomi i balans för innevarande budgetår samt 
har inte presenterat en ekonomi som kan bära kostnader av investeringen. Koncernkontoret 
bedömer att det finns osäkerheter i om den föreslagna lösningen på rätt sätt svarar mot 
föreliggande behov. 

Konsekvenser/risker: Sjukhusen i västers behov av verksamhetsstyrd ram för 
fastighetsinvesteringar bedöms öka till följd av fastighetsanpassningar för att åstadkomma 
acceptabla patientflöden mellan vårdavdelningar och mottagningar. 

61  

Regionservice/Sjukhusen i väster, Kungälvs sjukhus, Ny försörjning och logistik 

Beslut: Sjukhusen i väster (SV) får inte fortsätta genomförandeplaneringen. SV bör genomföra en 
förvaltningsövergripande behovsanalys avseende sina utbudspunkter och därefter ta fram en 
lokalbehovsplan. När utestående frågor är klarlagda kan Regionservice genomföra en 
behovsanalys av logistik och försörjningslösningar samt lösning för patientmåltider och anmäla 
denna till den koncernövergripande behovsanalys. I samma behovsanmälan ska Sjukhusen i 
väster svara för behov av bårhuskapacitet.   

Bedömning: Koncernkontoret bedömer att det är osäkert om den föreslagna lösningen svarar mot 
föreliggande behov. Sjukhusen i väster behöver genomföra en behovsanalys över strukturen inom 
förvaltningens olika utbudspunkter och därefter tillsammans med Västfastigheter ta fram en 
lokalbehovsplan för Kungälvs sjukhus. Baserat på lokalbehovsplanen och beslutade 
förutsättningar bör Regionservice ta fram en behovsanalys som anmäls in i den 
koncernövergripande behovsanalysen för investeringar.  

Konsekvenser/risker: Investeringen är tidskritisk då dagens byggnader (hus 7 och 8) är 
undermåliga och för små för att kunna försörja sjukhusets nuvarande uppdrag. Behov av 
kulvertförbindelse till de nya vårdbyggnaderna föreligger då dagens situation inte bedöms vara 
ändamålsenlig. Enklare kulvertförbindelse föreslås finansieras genom sjukhusen i västers 
verksamhetsstyrda ram för fastighetsinvesteringar. 
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 Fastigheter  

62 

Regionservice/Västfastigheter/SU/VGR IT, Östra sjukhuset, Försörjningskvarter norr 

Beslut: Avvakta med genomförandeplaneringen. Koncernkontoret föreslår att projektet 
återanmälan till den koncernövergripande behovsanalys. Fastighetsnämndens begäran om att 
påbörja investeringen (RS 2019-02243) avslås. Kapacitet av bårhusplatser ska planeras utifrån 
sjukvårdens behov enligt gällande lagrum i avvaktan på andra slutsatser i pågående uppdrag kring 
regional bårhuskapacitet. Kundrådet för intern service behöver uttala sig om framtida inriktning i 
måltidsprojektet och planerat produktionskök. Ett ytterligare omtag föreslås i projektet som 
förutsätter att SU med stöd av Koncernkontoret klargör vilken vård som på lång sikt ska bedrivas 
vid Östra sjukhuset. Baserat på detta ska förvaltningar med behov av verksamhet inom 
servicehuset anmäla detta till den koncernövergripande behovsanalysen. 

Bedömning: Koncernkontoret bedömer att det finns osäkerheter i om den föreslagna lösningen på 
rätt sätt svarar mot föreliggande behov. Det finns framför allt behov av förtydligande kring de för 
logistik- och försörjningsdelarna dimensionerande uppgifter om uppskattad planerad 
vårdproduktion på Östra sjukhuset. Med anledning av föreliggande risker avseende avser 
fastighetsnämnden under hösten 2020 att inkomma med begäran om att genomföra en första etapp 
avseende kulvertramp. 

Konsekvenser/risker: Investeringen är tidskritisk på grund av redan beslutade investeringar tas, 
eller riskerar att tas i bruk innan en ändamålsenlig logistiklösning finns på plats. Detta riskerar att 
medföra kostsamma provisorier och försvårad måltids- och materialförsörjning. 

63  

SU, Östra sjukhuset, Ny intensivvårdsavdelning och tryckkammarenhet 

Beslut: Avvakta med genomförandeplaneringen. När SU har en ekonomi i balans ska 
förvaltningen i lösningen arbeta för att öka nyttjandegraden av mottagningsrummen. SU och 
beställare bör komma överens om huruvida SU ska planera för ökade volymer av 
tryckkammarbehandlingar. SU och fastighetsnämndens begäran om att påbörja investeringen (RS 
2018-06393) avslås. 

Bedömning: I det fortsatta arbetet med projektet behöver behovet av kapaciteten för 
tryckkammarverksamhet i ett regionalt perspektiv styrkas samt hur den planerade 
mottagningsverksamheten hänger ihop med omställningen inom hälso- och sjukvården för att 
minska risken för överbyggnation. SU kan inte få förnyat inriktningsbeslut då förvaltningen inte 
uppvisar en ekonomi i balans för innevarande budgetår. 

Konsekvenser/risker: Behov av interimsåtgärder i medieförsörjningen till dagens IVA. Svårighet 
att möte efterfrågan på cancerdiagnostik. Aviserade nyttor senareläggs. 
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Tabell 12: Fastighetsnämnden, konstinvesteringar 

 (tkr)    Budgetår 2021  

 Beslutade projekt  

 SU Östra, Tillbyggnad Barnsjukhuset (TBS)  1 845  

 Sjukhusen i väster, Alingsås lasarett, om- och tillbyggnad för närsjukhus  50  

 Sjukhusen i väster, Kungälvs sjukhus, Nytt vårdblock  1 200  

 SU Östra, Förlossning och Neonatal Höghus  1 600  

 SÄS Borås, Nybyggnad psykiatrins kvarter  1 950  

 SÄS Borås, Utbyggnad infektionsklinik  543  

 Regionservice Ombyggnad produktionskök Borås  50  

 VF Skövde, Teknisk infrastruktur  1 570  

 SU Östra, Evakueringsbyggnad SHS  344  

 SU Östra, Försörjning och teknisk infrastruktur etapp 1  45  

 SU Sahlgrenska, Ombyggnad höghuset  300  

 NU-sjukvården, NÄL, Neonatal  322  

 SkaS Skövde, Akut-/service-och psykiatriblocket  5 700  

 Sjukhusen i väster, Högsbo specialistsjukhus  2 800  

 Botaniska trädgården, Nya växthus och besökscentrum  200  

 Regionstyrelsen, Nya regionens hus i Göteborg  1 000  

 SÄS Borås, Fastighetsanpassning, MR-kamera  50  

 Projekt under genomförandeplanering  

 VT Radiomasten, bussdepå  430  

 Naturbruksstyrelsen, Hästcentrum Axevalla  760  

 Löskonst  

 Löskonst  2 241  

 Fastighetsnämndens ram för konstinvesteringar 23 000  

 Projekt som finansieras utanför plan  

 Västtrafik, Spårvagnsdepå Ringön  900  
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 191 

Ekonomimodell för samordnad medicinsk diagnostik i 

Västra Götalandsregionen 

Diarienummer RS 2020-02489 

Beslut 

1. Regionstyrelsen godkänner ekonomimodell för samordnad medicinsk 
diagnostik i Västra Götalandsregionen från och med 2021 

2. Uppkomna över- eller underskott 2021 fördelas solidariskt i proportion till 
respektive sjukhus andel av ersättning enligt punkt 3 

3. Regionstyrelsen fastställer följande ersättningsnivåer till koncernlab 2021 
1. Södra Älvsborgs sjukhus 164 166 000 kr 
2. NU-sjukvården 180 438 000 kr 
3. Sahlgrenska Universitetssjukhuset 607 905 000 kr 
4. Sjukhusen i Väster 102 726 000 kr 

4. Regionstyrelsen godkänner inriktningen för ersättningsmodell 2022  
5. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fatta beslut om priser 

från och med 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige har beslutat att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i 
Västra Götalandsregionens egna regi från och med den 1 januari 2021 ska 
organiseras inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt att 
regionstyrelsen har uppdraget att samordna förändringen (RS 2018-06700). 
Koncernkontoret har tillsammans med representanter från sjukhusen tagit fram en 
ekonomimodell för verksamheten. 

2021 föreslås ersättningen utformas som abonnemang. Ersättningsnivån för 
respektive sjukhus utgår från volymer och kostnader 2019 och som räknas upp till 
2021 års nivå. Uppräkning görs enligt index för övrig vårdverksamhet. Eventuella 
över- eller underskott som uppkommer 2021 fördelas solidariskt mellan 
koncernlab och sjukhusförvaltningarna 

2022 föreslås en rörlig ersättning, sannolikt med ett inslag av fast ersättning. En 
utredning av lämplig ersättningsform föreslås genomföras under höst/vår 
2020/2021. 

Vårdcentraler inom vårdval vårdcentral, Regionhälsan samt externa vårdgivare 
som köper tjänster av koncernlab föreslås hanteras enligt tidigare tagna beslut. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-29 

 Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-06-02 § 69 

Skickas till 

För genomförande: 

 Sjukhusstyrelserna 

För kännedom: 

 Regiondirektör Ann-Sofi Lodin 
 Ekonomidirektör Joakim Björck 
 Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström 
 Direktör för beställning och produktionsstyrning Kaarina Sundelin 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Stefan Bengtsson, avdelning verksamhetsuppföljning 
 Anders Östlund, avdelning koncernekonomi 
 Susanne Delphin, avdelning verksamhetsuppföljning 
 Emma Mattsson, enhetschef enhet överenskommelser 
 Levi Siljemyr, enhetschef enhet beställning och produktionsstyrning 
 Emil Gisslow, avdelningschef verksamhetsuppföljning 
 Sofia Hedenlund, enhetschef ekonomi HSN 
 Sara Magnusson, ekonomichef område 4, SU 
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Tjänsteutlåtande 

Datum 2020-05-29 
Diarienummer RS 2020-02489 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Stefan Bengtsson, Anders 
Östlund, Susanne Delphin 
Telefon: 0761-276812, 0706-630605,  
0700-206679 
E-post: stefan.bengtsson@vgregion.se, 
anders.ostlund@vgregion.se, 
Susanne.delphin@vgregion.se 

Till ägarutskottet 

Ekonomimodell för samordnad medicinsk 

diagnostik i Västra Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 
1. Regionstyrelsen godkänner ekonomimodell för samordnad medicinsk 

diagnostik i Västra Götalandsregionen från och med 2021 
2. Regionstyrelsen beslutar att uppkomna över- eller underskott 2021 

fördelas solidariskt i proportion till respektive sjukhus andel av ersättning 
enligt punkt 3 

3. Regionstyrelsen fastställer följande ersättningsnivåer till koncernlab 2021 
 Södra Älvsborgs sjukhus 164 166 tkr 
 NU-sjukvården 180 438 tkr 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 607 905 tkr 
 Sjukhusen i Väster 102 726 tkr 

4. Regionstyrelsen godkänner inriktningen för ersättningsmodell 2022  
5. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att fatta beslut om priser 

från och med 2022 

 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige har beslutat att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i Västra 
Götalandsregionens egna regi från och med den 1 januari 2021 ska organiseras inom 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt att regionstyrelsen har uppdraget att 
samordna förändringen (RS 2018-06700). Koncernkontoret har tillsammans med 
representanter från sjukhusen tagit fram en ekonomimodell för verksamheten. 
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2021 föreslås ersättningen utformas som abonnemang. Ersättningsnivån för respektive 
sjukhus utgår från volymer och kostnader 2019 och som räknas upp till 2021 års nivå. 
Uppräkning görs enligt index för övrig vårdverksamhet. Eventuella över- eller underskott 
som uppkommer 2021 fördelas solidariskt mellan koncernlab och sjukhusförvaltningarna 
 
2022 föreslås en rörlig ersättning, sannolikt med ett inslag av fast ersättning. En utredning 
av lämplig ersättningsform föreslås genomföras under höst/vår 2020/2021. 
Vårdcentraler inom vårdval vårdcentral, Regionhälsan samt externa vårdgivare som köper 
tjänster av koncernlab föreslås hanteras enligt tidigare tagna beslut. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Regionfullmäktige har beslutat att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i egen regi 
inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 organiseras inom 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt att regionstyrelsen har uppdraget att 
samordna förändringen (RS 2018-06700).  
 
Beslutet innebär att koncernlab1 utför samtliga laboratorieanalyser på övriga sjukhus 
uppdrag och därmed behöver de ekonomiska spelreglerna, främst ersättningsmodell och 
prisbildning, beskrivas och fastställas. Innan beslut om ersättningsmodell behöver även 
effekterna av en ny modell synliggörs, analyseras och förslag tas fram för att minimera 
eventuella betydande ekonomiska konsekvenser för respektive organisation.  
 
Uppdraget avser att bedriva laboratoriemedicinsk verksamhet vilket omfattar tjänster, 
produkter och analyser inom följande områden: 

 Klinisk kemi 
 Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 
 Klinisk mikrobiologi 
 Klinisk patologi och cytologi inklusive obduktion 
 Klinisk genetik och genomik 

 
Inklusive patientnära analyser (PNA) samt bårhusverksamhet. 
 
Effekter som regionfullmäktige vill uppnå med förändringen är bland annat att 
laboratorieverksamheten samlat ska kosta mindre när den organiseras i en samlad 
organisation, ett förbättrat nyttjande av samlad kompetens och att underlätta fortsatt arbete 
med harmonisering av arbetssätt. Redan från 2022 förväntas effektiviseringar ge positiva 
effekter på ett antal flöden så att vissa styckkostnader blir lägre. Däremot kan respektive 
förvaltning komma att få ändrad kostnadsbild. 

Ersättningsmodell 

2021 

Berörda verksamhet står inför en omfattande förändring och behöver fokusera tid och 
uppmärksamhet på planering och genomförande. Av det skälet föreslås att ersättningen 
                                                 
1 Benämningen på den gemensamma organisationen är ännu inte beslutad. I detta TU används 
därför ”koncernlab” genomgående. 
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2021 utformas som abonnemang. Ersättningsnivån för respektive sjukhus utgår från 
kostnader 2019, baserat på utförda volymer och som räknas upp till 2021 års nivå. 
Uppräkning görs enligt index för övrig vårdverksamhet.  
 

 
Figur 1. Schematisk bild. Rutornas storlek reflekterar ej underliggande kostnads storlek 

De kostnader som utgör grund för prislistan är samtliga kostnader för att bedriva 
verksamheten vid Västra Götalandsregionens sjukhus och motsvaras av totalkostnader som 
redovisas i totalkostnadsbokslut, exklusive regional overhead. Sjukhusens 
overheadkostnader hanteras på likartat sätt och kostnader som inkluderas i abonnemanget 
framgår av bilaga. Någon effekthemtagning via priserna görs inte.  
 
Tabell 1. Förslag till ersättningsnivåer 2021 till koncernlab 

Södra Älvsborgs sjukhus 164 166 tkr 

NU-sjukvården 180 438 tkr 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 607 905 tkr 

Sjukhusen i Väster 102 726 tkr 

 
Då ovanstående ersättningsnivåer baseras på laboratorieverksamhet 2019 kan det finnas 
behov av kompletterande överenskommelser utifrån kända förändringar 2020-2021. Dessa 
får då hanteras genom separata överenskommelser mellan sjukhusen och koncernlab. 

Ersättningsprinciper och priser för primärvård och andra remittenter 

Diagnostikrådet har i uppgift att årligen ta fram en prislista och föreslå vilka priser som ska 
gälla för olika typer av vårdgivare. Priserna beslutas därefter av regiondirektören. Beslut 
finns på att vårdcentraler i vårdvalet, offentliga såväl som privata, ska ha en rabatterad 
prislista med de vanligast förekommande proverna (basdiagnostik). För närvarande 
bedöms det vara cirka 60-80 analyser/undersökningar inom respektive klinisk kemi och 
radiologi, vilka täcker mer än 90-95% av behovet inom dessa specialiteter. För analyser 
utöver basdiagnostik används samma priser/prislista som mellan sjukhusen. Denna prislista 
ska även gälla för regionhälsans verksamheter. De prover som Skaraborgs Sjukhus 
beställer internt är de samma som gäller för övriga sjukhus, taxeläkarna samma. Övriga 
externa beställare ska ha en prislista med ett tillägg. Denna arbetsform och dessa beslut 
föreslås fortsätta gälla som tidigare. 
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2022 

Från och med 2022 föreslås en blandning av fast och rörlig ersättning för 
laboratorieanalyser, en ersättningsform som tillämpats under de senaste åren. Detta är dock 
en fråga som behöver beredas vidareför ställningstagande och beslut under våren 2021. 
Från och med 2022 bör man räkna med effekthemtagning i verksamheten vilket ska 
påverka prisnivån 2022. 
 
Utgångspunkt är att 2021 års ersättningsprinciper och priser för primärvård och andra 
remittenter fortsätter gälla även från 2022. 

Beskrivning av ekonomiska konsekvenser för respektive sjukhus och 

förslag till hantering av över- och underskott vid koncernlab.  

2021 

Alternativ 1: (förordas) 
Relativ fördelning av såväl över- som underskott som fördelas solidariskt i proportion till 
respektive sjukhus andel av ersättning, oavsett skälen till att över-/ underskott uppstått och 
oavsett priser. Fördelen med denna modell är att den är enkel.  
 

Alternativ 2:  
I den mån över- eller underskott beror på volymer som avviker från förutsättningarna för 
abonnemanget är det rimligt att respektive över- och underskott beräknas utifrån det.  
Om däremot över- eller underskott uppstår på grund av hur effektivt verksamheten 
bedrivits föreslås att såväl över- som underskott hanteras av koncernlab. 
 
I realiteten kan det i visa sig svårt att i förväg ange samtliga de faktorer som kan påverka 
det ekonomiska utfallet och det kommer i så fall att bli någon form av förhandlingslösning.  
 
2022 

 
Behovet av en modell för hantering av över- och underskott beror på vilken 
ekonomimodell som väljs. Om man exempelvis väljer en modell med enbart 
prestationsersättning så får den rörliga ersättningen väldigt stort genomslag på ekonomin 
och sannolikheten för över- och underskott hos beställare och utförare är hög. En modell 
med enbart anslagsfinansiering minskar naturligtvis risken. Beslutet om modell för 
hantering av över- och underskott föreslås därför anstå till beslut om ekonomimodell 2022.  
 
Några alternativ som kan övervägas är: 
 
Alternativ 1:  
I en situation med en kombination av fast och rörlig ersättning fördelas den ekonomiska 
risken mellan beställare och utförare genom att den fasta ersättningen betalas oavsett hur 
många analyser som genomförs. Fördelen med denna modell är att den förebygger behovet 
av hantering av över- och underskott. Nackdelen är svårigheten att hitta rätt balans mellan 
rörlig- och fast ersättning. 
 

Alternativ 2:  
Helt fast ersättning och en solidarisk fördelning av såväl över- som underskott, oavsett 
skälen till att över-/ underskott uppstått och oavsett priser. Fördelen med denna modell är 
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att den är enkel. Nackdel är att den inte skapar incitament till effektivisering eller 
hushållning. 
 
Alternativ 3:  
I en situation med helt rörlig ersättning är behovet av en tydlig modell för hur över- och 
underskott ska hanteras stort. Man kan separera hanteringen i två delar där den ena delen 
handlar om volymmässiga avvikelser och den andra om hur väl verksamheten bedrivits. 
Vilken del som väger tyngst får vara styrande för hur det ekonomiska ansvaret fördelas. 
En fördel är att ansvaret för över- och underskott blir tydligt. Nackdelen med denna modell 
är att den kan leda till utdragna diskussioner om orsaken till obalanser. 

Förslag till förvaltning av modellen från och med 2021.  

Prislista tas fram årligen av Diagnostikrådet eller annan samrådsstruktur med ansvar för 
prislistan. Prislistan beslutas av regiondirektören. 
 
Regiondirektören har gett ekonomidirektören i uppdrag att ansvara för koncernkontorets 
arbete med pris- och ersättningsfrågor (dnr. RS 2017-04619). Vid behov av revidering av 
ekonomimodellen ligger således ansvaret på ekonomidirektören. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Laboratorieverksamheten ska enligt regionfullmäktiges beslut samlat kosta mindre när den 
organiseras i en organisation. Redan från 2022 förväntas effektiviseringar ge positiva 
effekter på ett antal flöden så att vissa styckkostnader blir lägre. Däremot kan respektive 
förvaltning komma att få ändrad kostnadsbild. 

Genomförande och uppföljning av beslut 

Beslutet genomförs genom att sjukhusen, Närhälsan, Regionhälsan och berörda privata 
vårdgivare tecknar överenskommelse med koncernlab om medicinsk diagnostik från och 
med 2021 i enhetlighet med detta förslag. 
Koncernlab ska årligen redovisa kostnader och resultat för verksamheten som grund för 
hantering av över- och underskott. 

Beredning 

Förslaget har tagits fram av koncernkontoret tillsammans med berörda sjukhus och löpande 
avrapporterats till samordningsgrupp för genomförande av omorganisationen. 
 
Regionstyrelsens MBL-grupp har informerats om ärendet 4 maj 2020 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Joakim Björck 
Ekonomidirektör 
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Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 

 Underlag för abonnemangsersättning 2021, kostnadskalkyl 2019 

Tidigare beslut 

 Regionstyrelsen 2020-02-04, § 13, Samordning av laboratoriemedicinsk 
diagnostik i Västra Götalandsregionen (RS 2018-06700) 

Besluten skickas till 

För genomförande: 

 Sjukhusstyrelserna 

För kännedom: 

 Regiondirektör Ann-Sofi Lodin 
 Ekonomidirektör Joakim Björck 
 Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström 
 Direktör för beställning och produktionsstyrning Kaarina Sundelin 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Stefan Bengtsson, avdelning verksamhetsuppföljning 
 Anders Östlund, avdelning koncernekonomi 
 Susanne Delphin, avdelning verksamhetsuppföljning 
 Emma Mattsson, enhetschef enhet överenskommelser 
 Levi Siljemyr, enhetschef enhet beställning och produktionsstyrning 
 Emil Gisslow, avdelningschef verksamhetsuppföljning 
 Sofia Hedenlund, enhetschef ekonomi HSN 
 Sara Magnusson, ekonomichef område 4, SU 
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 195 

Strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen 

Diarienummer RS 2020-01035 

Beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer strålsäkerhetsrapport 2019 för Västra 
Götalandsregionen 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen har en omfattande verksamhet med joniserande 
strålning. Enligt Rutin gällande intern kontroll av strålsäkerhet (Dnr RS 151–
2013) ska en koncerngemensam uppföljning av strålsäkerhet genomföras årligen. 
Sammanställningen består i en Strålsäkerhetsrapport vars grundmaterial i 
huvudsak är en sammanställning av strålsäkerhetsrapporterna från 
sjukhusförvaltningarna och Folktandvården, samt beskrivningar utifrån uppgifter 
och ärenden hanterade av Strålsäkerhetsrådet och regionens strålsäkerhetsexpert. 

Strålsäkerhetsläget bedöms generellt som gott men behov av fortsatt utveckling 
och fokusering finns. Några olika fokusområden lyfts fram men särskilt viktigt är 
att säkerställa bemanning av sjukhusfysiker och sjukhusfysiker med rätt 
kompetens för tandvårds- och sjukhusförvaltningarna, att arbeta vidare med 
beredskapsfrågor inom området samt att fortsätta att fokusera på utbildning. 
Andra brister påtalas i de olika förvaltningarnas rapporter och det är viktigt att 
dessa följs upp inom respektive förvaltning. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-05 

 Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-06-02 § 72 

 Strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen 

Skickas till 

För kännedom: 
 Samtliga utförarstyrelser för sjukhusförvaltningar samt för Folktandvården  
 Koncernkontoret, Enhet Patientsäkerhet 
 Koncernkontoret, Enheten för säkerhet och beredskap 
 Funktionsgrupp Chefläkare  
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 Funktionsgrupp HR-chefer 
 Strålsäkerhetsrådet, via VGR:s strålsäkerhetsexpert 
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1 En kort sammanfattning och diskussion 
 
Detta är en uppföljning av strålsäkerheten vid Västra Götalandsregionens förvaltningar som bedriver 
verksamhet med joniserande strålning. Uppföljningen är i huvudsak en sammanställning av de 
strålsäkerhetsrapporter som har kommit från förvaltningarna avseende verksamhetsåret 2019. 
Strålsäkerhetsrapporter för 2019 har inkommit från Sjukhusen i väster och Frölunda specialistsjukhus, 
NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, 
Folktandvården, samt Västarvet – alltså samtliga berörda förvaltningar.  
 
Medelstråldoser till patienter vid radiologiska undersökningar för ett stort antal olika underökningar 
och utrustningar (diagnostiska standardnivåer) har under året lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten, 
enligt föreskrift. Några återstår. Där stråldosen över- eller understiger referensnivåer ska utredning och 
därefter normalt ett optimeringsarbete ske. Hur många undersökningar det berör är inte analyserad 
inför denna rapport. 
 
Stråldoser till personal fortsätter att minska och ligger allmänt på låga nivåer. Fortsatt fokusering kring 
rutiner för och mätning av ögon-, finger och handdoser behövs. 
 
Personalens utbildning inom strålsäkerhet behöver fortsatt vara i fokus. Trots att andelen som saknar 
strålsäkerhetsutbildning minskar stadigt så finns det stor variation mellan förvaltningarna. Webbaserad 
utbildning och samverkan i regionen kan rimligen bidra till bättre måluppfyllnad på sikt. Dessutom 
finns sannolikt ett behov att följa upp personalens förmåga att handha radiologisk utrustning på ett 
strålsäkert sätt och träning i att ta hand om akuta händelser i samband med undersökningar och 
behandlingar med radioaktiva läkemedel. Av angivna kategorier är läkare fortsatt den kategori, 
tillsammans med chefer, där störst andel inte har strålskyddsutbildning i tillräcklig omfattning enligt 
föreskrift och/eller rutin även om det varierar mellan verksamheter och förvaltningar.  
 
Många åtgärder efter Strålsäkerhetsyndighetens olika inspektioner under 2016 – 2018 är genomförda 
men inte alla. En omfattande riskanalys av processen för extern strålbehandling vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har genomförts både som ett led i eget omställningsarbete och på begäran från 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Flera förslag till förbättringar och åtgärder har tagits fram. 
 
Arbete med akutmottagningarnas möjlighet att ta om hand potentiellt kontaminerade eller strålskadade 
patienter behöver fortsätta och förväntningar på Västra Götalandsregionen och dess personal vid 
radiologiska eller nukleära händelser i samhället bör klargöras.  
 
Arbetet med att systematisera strålsäkerhetsarbetet har fortgått även under detta år och är på god väg 
att genomföras. Framför allt arbete med att implementera nya paragrafer i strålskyddslag, -förordning 
och föreskrifter samt revidera det regionala ledningssystem och regiongemensamma rutiner som nu 
måste fortsätta.  
 
Flera nya roller är införda i nya föreskrifter. Strålskyddsexpertfunktion är framtagen, bemannad och 
godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten. Ytterligare en ny roll, strålningsfysikalisk ledningsfunktion, är 
införd i SSM:s föreskrifter. Detta är sjukhusfysiker med minst 5 års erfarenhet inom aktuellt område, 
med uppgift att inom sitt kompetensområde arbeta med patientnära frågor (tydligare beskrivning finns 
i föreskrift). Personer att inneha rollen är utsedda inom flera förvaltningar i regionen, men några 
återstår.  
 
Både förvaltningarna och den regionala funktionen beskriver att många rutiner är under utarbetande 
eller revision. Det är viktigt att dessa arbeten slutförs, tendensen synes vara att det ofta drar ut på 
tiden. 
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Inköp och införande av IT-systemet för insamling av stråldoser från alla typer av röntgenutrustning 
och som gör uppföljning och analys av strålningsexponeringen av patienten vid 
röntgenundersökningar och röntgenvägledda procedurer möjliga är fortsatt inte slutfört. Arbetet har 
åter försenats, senast på grund av att Inköp inte bemannat arbetet under en tid efter att tidigare 
inköpare slutade.  
 
Utifrån förvaltningarnas rapporter bedöms strålsäkerhetsläget generellt som relativt gott, men behov 
av fortsatt ständig utveckling och fokusering finns. Vissa brister påtalas i de olika förvaltningarnas 
rapporter och det är viktigt att dessa följs upp i respektive förvaltning. Alla nämns inte i denna 
regiongemensamma rapport. Särskilt önskar den regionala strålsäkerhetsstrategen betona vikten av att 
samtliga förvaltningar tillsätter rollerna strålskyddsexpert, strålningsfysikalisk ledningsfunktion och 
radiologisk ledningsfunktion enligt föreskrifter och där så finns regionala eller lokala rutiner, tillsätter 
rollen lokal strålsäkerhetsstrateg, samt i övrigt säkerställer bemanning av sjukhusfysiker i tillräcklig 
omfattning. Situationen inom vissa förvaltningar är inte helt tillfredsställande och effekterna när det 
inte fungerar blir tydliga. Ansvaret för strålsäkerheten följer det ordinarie ledningssystemet inom 
Västra Götalandsregionen. Nämnda roller är viktiga stödfunktioner för att Västra Götalandsregionen 
och respektive utförarstyrelse och förvaltning ska kunna uppnå och vidmakthålla en god strålsäkerhet.  
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2 Bakgrund 
 
Detta är en uppföljning av strålsäkerheten vid Västra Götalandsregionens förvaltningar som bedriver 
verksamhet med joniserande strålning. Uppföljningen är i huvudsak en sammanställning av de 
strålsäkerhetsrapporter som har kommit från förvaltningarna avseende verksamhetsåret 2019. Enligt 
nya föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM FS 2018:5) ska ett strålskyddsbokslut avseende 
medicinska exponeringar upprättas för verksamheten varje år som ett led i den 
patientsäkerhetsberättelse som ska upprättas enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659). 
Strålsäkerhetsrapport för VGR för 2019 är därmed också Strålskyddsbokslut för 2019. Även vissa 
uppgifter som utförts av den regionala strålsäkerhetsstrategen redovisas. I kapitel 1 Sammanfattning 
och diskussion diskuteras även några iakttagelser som gjorts utöver förvaltningarnas rapporter. 
 
Strålsäkerhetsrapporter för 2019 har inkommit från Sjukhusen i väster och Frölunda specialistsjukhus, 
NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, 
Folktandvården, samt Västarvet – alltså samtliga berörda förvaltningar. I sammanställningen ingår en 
redovisning av koncerngemensamma strålsäkerhetsmål.  
 
Västra Götalandsregionen (med vanligen Regionstyrelsen som tillståndshavare) hade under 2019 
tillstånd för följande verksamhet: 
 

 Medicinsk röntgendiagnostik 
 Nuklearmedicinsk diagnostik och behandling 
 Medicinsk extern strålbehandling, brachyterapi och buckyterapi 
 Odontologisk röntgendiagnostik 
 Cyklontronverksamhet, SU 
 Bestrålning biologiskt material med röntgenutrustning, SU 
 Radiografering, Västarvet (Västarvet innehar tillståndet) 

 
Utöver detta finns en omfattande anmälningspliktig verksamhet inom odontologisk röntgendiagnostik. 
 
Tabell 1 De förvaltningar som bedriver tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning - 
utifrån respektive tillstånd  
 

Tillståndspliktig verksamhet 
(enligt nedanstående tillstånd) 

SkaS SÄS SV SU NU FTV Övriga 

Medicinsk röntgendiagnostik, VGR X X X X X   

Nuklearmedicinsk diagnostik och 
behandling, VGR 

X X  X X   

Medicinsk extern strålbehandling, 
brachyterapi och buckyterapi, VGR 

X X  X X   

Odontologisk röntgendiagnostik, 
VGR 

(X)1 (X)1   (X)1 X  

Cyklontronverksamhet, SU 
 

   X    

Bestrålning biologiskt material 
med röntgenutrustning, SU 

   X    

Radiografering, Västarvet 
 

      X 

1 Ingår 2019 i tillståndet för Medicinsk röntgendiagnostik 
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Tabell 2 De förvaltningar som bedriver anmälningspliktig verksamhet med joniserande strålning 
 

Anmälningspliktig verksamhet  SkaS SÄS SV SU NU FTV Övriga 

Odontologisk röntgenverksamhet 
 

X    X X  

Övrig anmälningspliktig 
verksamhet med joniserande 
strålning 

      X2 

2 Västarvet 
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3 Lägesbeskrivning 
 
Här följer en kort lägesbeskrivning av strålsäkerhetsarbetet inklusive vissa nedslag i förvaltningarnas 
rapporter. 
 

3.1 Koncerngemensamma samt förvaltningsspecifika styrdokument till ett 
Ledningssystem för Strålsäkerhet  

 
Ansvar, ledning och styrning av verksamhet med joniserande strålning liksom arbete med strålsäkerhet 
följer den ordinarie strukturen för ledning och styrning i Västra Götalandsregionen. Ett ledningssystem 
för arbete med strålsäkerhet på övergripande regional nivå togs fram för cirka fem år sedan. Detta var 
inte helt anpassat till regionens ledningssystem varför en revidering påbörjades under 2019. 
Ledningssystemet behöver också anpassas till paketet med ny strålsäkerhetslagstiftning som kom 
under 2018. SkaS, SU, NU och SÄS har alla fastställda ledningssystem för strålsäkerhet, vilka är i 
varierande grad uppdaterade och anpassade till den nya lagstiftningen. Samtliga dessa förvaltningar 
beskriver att arbete med uppdateringar och nya rutiner pågår. I övriga förvaltningar pågick arbete med 
framtagande av ledningssystem under 2019. 
 

3.2 Stödfunktioner i Strålsäkerhetsarbetet  
 
Det finns flera stödfunktioner/-roller för strålsäkerhetsarbetet. Under 2019 beslutades en regional 
strålskyddsexpertfunktion enligt krav i Strålsäkerhetsmyndighetens (SSMs) nya föreskrifter. 
Strålskyddsexpert ska vara sjukhusfysiker med minst 3 års erfarenhet inom aktuellt område. 
Funktionen består av regional strålsäkerhetsstrateg (förut benämnd strålskyddsexpert), lokal 
strålsäkerhetsstrateg för varje förvaltning samt fler strålskyddsexperter efter respektive förvaltnings 
behov.  
 
Ytterligare en ny roll, strålningsfysikalisk ledningsfunktion, är införd i SSM:s föreskrifter. Detta ska 
vara en sjukhusfysiker med minst 5 års erfarenhet inom aktuellt område, med uppgift att inom sitt 
kompetensområde arbeta med patientnära frågor (tydligare beskrivning finns i föreskrift). Sedan 
tidigare finns Radiologisk ledningsfunktion vilket är en roll som läkare/tandläkare innehar för arbete 
med patientnära och övriga medicinska frågor inom strålsäkerhetsområdet.  
 
SkaS och FTV hade inte samtliga lagstadgade roller, inklusive rollen enligt regionalt beslut, fullt 
bemannade under 2019.  SU, NU, Västarvet och Koncernkontoret hade rollerna bemannade medan 
SÄS och SV (förutom FSS) inte redovisat aktuell bemanning. Generell bemanning med sjukhusfysiker 
har periodvis under åren varit för låg vid olika förvaltningar vilket synligt påverkar 
strålsäkerhetsarbetet. Under 2019 har framförallt NU-sjukvården haft problem med bemanning. 
 
 

3.3 Uppföljning av strålsäkerhetsarbetet 
 
Uppföljning av strålsäkerhetsarbetet i VGR sker på flera sätt och på flera nivåer i organisationen. På 
koncernnivå sker uppföljning enligt ”Rutin gällande intern kontroll av strålsäkerhet” samt uppföljande 
av strålsäkerhetsmål på Strålsäkerhetsrådets möten. Tidigare satta mål är inte fullt genomförda varför 
dessa låg kvar som mål under 2019 och 2020. 
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En mall för uppföljning (Strålsäkerhetsrapport) skickas årligen till respektive förvaltning. Mallen 
innehåller bland annat uppföljning av tillståndsvillkor och strålsäkerhetsmål, men också annat av 
betydelse ur strålsäkerhetssynpunkt.  
 
Flera förvaltningar arbetar systematiskt med kvalitet och intern uppföljning av strålsäkerheten genom 
Egeninspektioner/Egenkontroller/Ledningens genomgång/Klinikens genomgång. Arbetssättet 
framhålls som betydelsefullt för strålsäkerhetsarbetet och kan även förenkla den regiongemensamma 
uppföljningen. 
 

3.4 Stråldoser till personal och patienter 

3.4.1 Stråldoser till personal 

Uppmätta eller beräknade personalstråldoser visar genomgående på låga nivåer både kopplat till 
röntgenverksamhet och till nuklearmedicinsk verksamhet. I rapporterna var högsta angivna 
individuella helkroppsstråldosen (effektiv dos) under 2019 3,4 mSv i en förvaltning och i övriga 
förvaltningar under 1 mSv, dock används olika mät- och beräkningsmetoder. I samtliga fall bedöms 
medelvärdet ligga väl under 1 mSv. Dosgräns enligt Strålskyddsförordning är 20 mSv under ett år. 
Generellt ses minskade stråldoser till personal. Ett tydligt exempel från en verksamhet som riskerar att 
ha höga stråldoser till personalen visas nedan. 
 
 

 
Figur 1, Från SkaS. Visar den läkare och den sjuksköterska som erhållit högst effektiv dos respektive 
år. 
 
Finger- och ögondosmätningar görs i en del förvaltningar (SU, NU) och har visat på resultat väl under 
gränsvärden men några förvaltningar pekar på att detta för närvarande inte görs alls eller behöver 
göras i större omfattning än idag (SkaS, SÄS), till del beroende på att SU inte kunde leverera dessa 
dosimetrar.  
 
Behov av skyddsglasögon för en del operatörer (läkare) inom operations-/interventionsverksamhet 
påtalas. 
 
Regiongemensamma rutiner inom området är under framtagande.  
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3.4.2 Stråldoser till patienter 
Stråldoser till patienter följs bland annat via diagnostiska standardnivåer som för röntgendiagnostik 
ska ligga under eller över av Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade nivåer s.k. diagnostiska 
referensnivåer, för nuklearmedicin under diagnostiska referensnivån. Rapportering till SSM sker 
numera via ett IT-system.  
 
För röntgenverksamheten har diagnostiska standardnivåer rapporterats in till 
Strålsäkerhetsmyndigheten i år. Uppföljningen för denna Strålsäkerhetsrapport har i år gjorts på vilket 
antal och vilka undersökningar där detta inte är genomfört. SkaS och SV redovisar att allt är 
genomfört, SÄS och SU att en del återstår. Några har kommenterat att rapporterade nivåer ligger 
rimligt till. 
 
För nuklearmedicinsk verksamhet redovisas standardnivåerna i årets Strålsäkerhetsrapporter. I 
huvudsak ligger standardnivåerna för administrerad aktivitet under de av myndigheten angivna. Några 
enstaka ligger något högre. Förbättringar har gjorts där nivåerna tidigare låg för högt. 
 
Optimering är det arbetssätt som ska användas för att säkerställa rätt stråldos- eller aktivitetsnivå. I 
SSM:s föreskrift SSM 2018:5 står det följande: 
 
Optimering  
5 § Vid optimering av en exponering i diagnostiskt syfte ska omfattningen av undersökningen och 
stråldosen anpassas till den som genomgår exponeringen så att önskad diagnostisk information 
erhålls med så låg stråldos som det är möjligt och rimligt. Vid optimering av en exponering i 
terapeutiskt syfte ska behandlingen och stråldosen till den som genomgår exponeringen anpassas så 
att den absorberade dosen till målvävnaden är sådan att den avsedda terapeutiska effekten uppnås 
medan den absorberade dosen till annan vävnad blir så låg som det är möjligt och rimligt.  
 
Vid optimering av en exponering i samband med en undersökning eller behandling av någon som är 
gravid eller då graviditet inte kan uteslutas, ska stråldosen till fostret vägas in i planeringen och 
genomförandet så att stråldosen till fostret blir så låg som det är möjligt och rimligt.  
 
6 § Optimeringen ska innefatta val av utrustning, säkerställande av diagnostisk information och 
behandlingsresultat, praktiskt genomförande av undersökning och behandling, kvalitetssäkring samt 
utvärdering av arbetsmetoder och därmed förenade patientstråldoser. 
 
Struktur för, och strukturerat arbete med, optimering har diskuterats i Strålsäkerhetsrådet under året 
och kommer att vara ett av målen för 2020 och framåt. 
 

3.4.3 Exponeringen till patienterna vid röntgenledda ingrepp bör följas upp och 
analyseras systematiskt för att säkerställa god patientsäkerhet 

 
Uppföljning och analys av exponering vid röntgenvägledda ingrepp sker vid alla förvaltningar där det 
är aktuellt. Generellt syns ofta minskningar av exponeringstid och/eller stråldos men även en del 
ökningar. Några enstaka exempel visas nedan.  
 



 Regionstyrelsens beslut om strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00481-1 Regionstyrelsens beslut om strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen : Strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen

10

Fig. 2. Medianvärdet av stråldosen till patienter vid koronarangiografi från olika operatörer. Siffran
ovanför stapeln är antal patienter. SkaS.

Figur 3. Genomsnittlig stråldos för aortastentning enligt EVAR för tre operatörer 2017-2019. NU.

Insamling av data och sammanställning är ofta komplicerat och tidskrävande. Idag sker insamling av
genomlysningstider och patientstråldoser ofta manuellt. Det innebär stor osäkerhet i de värdena som
knappas in i de olika datasystemen. Fortfarande saknas ett datoriserat registrerings-och
uppföljningsverktyg för att snabbt och effektivt kartlägga patientstråldoser. Upphandling av
dosregistreringssystem har startat och skulle slutföras under hösten 2019, men bland annat utebliven
projektledning från Inköp då den aktuella inköparen slutade, innebar enytterligare försening.

SkaS har till del inte återrapporterat genomlysningstider till läkareunder 2019. I egenkontrollen på SU
uppger 16 verksamhetsområden att genomlysningstider och patientstråldoser inte har återkopplats i
rätt utsträckning till personalen. Endast 6 verksamhetsområden anger att återkoppling skett. Delvis
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beror detta på komplexitet att få fram tillförlitliga data enligt ovan. Flera förvaltningar uppger att de 
kommer att återrapportera 2019 års siffror under första delen av 2020.  
 
Uppföljningen av strålningsexponeringen av patienter vid röntgenvägledda ingrepp, där risken för 
hudskador kan uppstå har inte följts upp särskilt via denna Strålsäkerhetsrapport 2019, i rapporten för 
2018 uppgavs att det fungerar tillfredsställande.  
 

3.5 Ny strålskyddslag, -förordning och föreskrifter 
 
Under våren 2018 utkom den nya strålskyddslagen och -förordningen och i juni samma år kom åtta 
nya föreskrifter som gäller för verksamheter med joniserande och icke joniserande strålning, flera med 
vägledning som hjälp att tolka föreskriften, totalt ca 500 sidor av lagtext. Det nya regelverket har 
fortsatt inneburit mycket merarbete för arbetet i förvaltningarna, för strålsäkerhetsrådet och regionens 
strålsäkerhetsstrateg. Implementering och revidering av befintliga riktlinjer och rutiner kommer att 
fortsätta under 2020. Direkta ärenden med Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör lag och 
föreskrifter beskrivs i annat avsnitt i denna rapport. 
 
Under kapitlet Stödfunktioner i Strålsäkerhetsarbetet ovan beskrivs de nya roller som myndigheten 
beskriver i nya föreskrifter. Under 2019 togs fram en tidsbegränsad (till juni 2020) beskrivning av hur 
strålskyddsexpertfunktionen, inklusive den regionala rollen strålsäkerhetsstrateg, i Västra 
Götalandsregionen ska organiseras, inklusive arbetssätt och uppgifter.  
 
Även en ny föreskrift som rör radon finns. Den innebär att i vissa fall ska lokaler med höga 
radonhalter anmälas till myndigheten och stråldoser till personal beräknas. Ett relativt omfattande 
arbete med information och genomgång av läget för en del lokaler tillsammans med Västfastigheter 
genomfördes under året. Oklart om information nått ut till alla regionens verksamheter rörande alla 
lokaler. En rutin är påbörjad.  
 

3.6 Strålsäkerhetsrådet  
 
Det regionala Strålsäkerhetsrådet har under 2019 haft sex ordinarie möten, vid några tillfällen 
kombinerat med arbetsmöten. I rådet deltar strålsäkerhetsstrateg från de flesta förvaltningar, från en 
förvaltning övergripande RaLF (radiologisk ledningsfunktion) där ingen strålsäkerhetsstrateg är tillsatt 
(Folktandvården) och en verksamhetschef (röntgenverksamhet).  
 
Strålsäkerhetsrådet är enligt aktuell rutin rådgivande samt ska samverka genom diskussion och 
erfarenhetsutbyte i strålsäkerhetsfrågor i regionen. Rådet bedöms viktigt för samverkan och fortsatt 
utveckling av strålsäkerhetsarbetet samt för stöd till ledningen. 
 
Under året har rådet arbetat med flera olika frågeställningar såsom fortsatt tolkning och 
implementering av ny lagstiftning, framtagande hur VGR ska organisera Strålskyddsexpertfunktion 
enligt SSM:s föreskrift och strålsäkerhetsstrategernas samt strålsäkerhetsrådets roll. Flera 
regiongemensamma rutiner är under utarbetande via rådet, samordning av ärenden till och från 
Strålsäkerhetsmyndigheten görs, mindre workshop kring beredskapsfrågor är genomförd, arbete med 
ledningssystemet för strålsäkerhet pågår, med flera. Under hösten påbörjades också aktiviteter rörande 
odontologisk radiologi för att förtydliga frågor kring nya föreskrifter, tillstånd, ansvar med mera. 
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3.7 Ärenden med Strålsäkerhetsmyndigheten 

3.7.1 Inspektioner och granskning 

3.7.1.1 Inspektion av röntgen- och strålbehandlingsverksamheten samt datortomografiverksamhet, 
uppföljning åtgärdsplan 

Under våren 2017gjordes en omfattande inspektion av röntgen- och strålbehandlings-verksamheten i 
Västra Götalandsregionen. Röntgenverksamheten inspekterades vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Skaraborgs sjukhus. Strålbehandlingsverksamheten inspekterades endast på SU.  
 
Under hösten 2018 gjorde SSM en landsomfattande inspektion av datortomografiverksamheten. 
Inspektionen fokuserade på optimering av patientundersökningar vid datortomografi. Syftet med 
inspektionen var att säkerställa en strålsäker hälso- och sjukvård, där strålskyddet optimeras utifrån 
patientens förutsättningar och den aktuella frågeställningen samt att bidra till att strålsäkerhetsarbetet 
utvecklas. I Västra Götalandsregionen var det Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs 
sjukhus som inspekterades. 
 
Inspektionerna fortsatte i en process som slutade med att i att SSM uppmanade VGR att ta fram 
åtgärdsplaner för att åtgärda påtalade brister. Efter åtgärdsplanernas godkännande avslutades 
inspektionerna. Om aktiviteterna i åtgärdsplanerna har genomförts har följts upp i förvaltningarnas 
rapporter.  
 
För NU-sjukvården ansåg SSM att det fanns brister i systematik och samverkan i optimeringsarbetet 
och gav NU-sjukvården föreläggande om att upprätta en orsaksanalys och en åtgärdsplan. Åtgärderna 
innebar att ha ett ledningssystem för optimering med skriftliga rutiner och systematik i drift i januari 
2020. Förväntade mål med åtgärderna var att få ett kontinuerligt optimeringsarbete med tydlig 
ansvarsfördelning, tydliga rutiner för genomförande och samverkan samt tillräckligt avsatt tid. I 
dagsläget har optimering förts in som en stående punkt på dagordningen på tekniska ledningsmöten 
och CT-sektionsmöten. Två planerade rutinerna har upprättats, men har ännu inte blivit granskade.  
 
Inom SU har åtgärdsplaner har tagits fram inom berörda verksamheter för att komma tillrätta med de 
påpekanden som SSM kom med i samband med inspektionerna. En tidplan är fastslagen inom 
verksamheterna som sträcker sig över 2020 för åtgärder. Ungefär en fjärdedel av avvikelserna är 
omhändertaget under 2019.   
 
För Kungälvs sjukhus har samtliga brister åtgärdades under 2019 och kommer att följas upp enligt 
planer 
 
För SkaS är två av 17 delar inte åtgärdade enligt strålsäkerhetsstrategens bedömning. 

1. Tillse att resurser finns för arbete med optimering genom bättre personalplanering och labb-
tillgänglighet. Denna brist är ännu inte åtgärdad. 

2. Utredning av dosövervakningssystem avseende genomlysningstider på IVC för radiologer och 
kärlkirurger.  

Upphandling av dosregistreringssystem pågår men det drar ut på tiden. Behovet av ett 
dosregistreringssystem påvisades redan 2012, det har således tagit orimligt lång tid för VG-regionen 
att agera i denna fråga. Flera landsting har sedan länge införskaffat dosregistreringssystem vilket gör 
att VG-regionen i ett par år har halkat efter i strålsäkerhetsarbetet inom detta område. 
 

3.7.1.2 Riskanalys av strålbehandlingsprocessen 

En omfattande Riskanalys av processen för extern strålbehandling vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har genomförts både som ett led i eget omställningsarbete och på begäran från 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Flera förslag till förbättringar och åtgärder har tagits fram. 
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3.7.1.3 Inspektion av Folktandvården 

I december 2019 kom ett meddelande från Strålsäkerhetsmyndigheten om en kommande inspektion av 
Folktandvården. Inspektionen kommer att påbörjas i januari 2020. 
 

3.7.1.4 Cyklotronen –uppföljning av granskningsrapport 

Strålsäkerhetsmyndigheten beviljade under 2018 tillstånd för rutindrift av cyklotronen som är belägen 
i BOIC, Sahlgrenska sjukhuset. SSM bedömde vid granskning av underlag till tillståndsansökan att det 
fanns ett par förbättringsområden som ska tas till beaktande. Ett återstår: 
 

 Uppdatering av avvecklingsplanen så att den uppfyller dess syfte. 
 
Arbete med uppdatering av avvecklingsplanen för cyklotronverksamheten har enligt SU inte 
prioriterats under 2019 mer än att SU:s strålskyddsexpert cyklotronverksamhet deltar i ett nationellt 
samarbete för att ta fram en gemensam avvecklingsplan för motsvarande verksamheter. Detta arbete 
kommer att fortsätta under 2020 för framtagande av SU- rutin för avveckling. 
 

3.7.1.5 Besök vid Västarvet 

SSM har gjort ett besök på SVK (ingen regelrätt inspektion) för att informera sig om vad 
verksamheten består i och om strålkällorna skulle vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. SSM har 
bedömt en strålkälla som tillståndspliktig (Sitex) och röntgenskåpet (HP Faxtron) som 
anmälningspliktig. 
 

3.7.2 Ansökan om nytt VGR-gemensamt tillstånd för nuklearmedicinsk verksamhet.  
En ansökan om förnyat tillstånd för nuklearmedicinsk verksamhet i VGR skickade under december 
2019. Befintligt tillstånd sträckte sig till januari 2020. 
 

3.7.3 Strålskyddsexpertfunktion 

Listor över samtliga av VGR utsedda strålskyddsexperter har skickats till Strålsäkerhetsmyndigheten 
med uppdragsbeskrivning, CV med mera. Samtliga har godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 

3.7.4 Anmälningspliktiga verksamheter 

En av de nya föreskrifterna från Strålsäkerhetsmyndigheten berör det som kallas Anmälningspliktiga 
verksamheter. Under 2019 gjordes en enkätundersökning i VGR runt var sådan kunde finnas och 
information skickades ut. Framförallt rör detta intraorala röntgenutrustningar inom odontologi. Varje 
utrustning skulle anmälas i ett IT-system som Stråsäkerhetsmyndigheten har och enligt vissa rutiner. 
Varken system eller rutiner var funktionella vilket ledde till ett stort och besvärligt administrativt 
arbete. Folktandvården har anmält mer än 1100 utrustningar, några andra förvaltningar har anmält ett 
litet antal.  
 

3.7.5 Övriga ärenden 
 Rapportering av statistiska uppgifter av röntgenundersökningar har gjorts 
 Rapportering av Diagnostiska Standardnivåer har genomförts 
 Flertal dialoger kring framförallt ny lagstiftning men också kring tillstånd, 

tillståndsansökningar och odontologisk röntgen 
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 Med flera 
 
 

3.8 Övrigt 

3.8.1 Remiss avgifter 
Miljö- och energidepartementet önskade synpunkter på förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt 
förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten samt underlag för förändringar 
i förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Remissvar gavs december 
2019. 

3.8.2 Sjukhusfysikernas specialistutbildning 
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram specialistutbildning för sjukhusfysiker. I de nya föreskrifterna 
finns det krav på viss kompetens för en del arbetsuppgifter som åligger en sjukhusfysiker. För 
strålningsfysikalisk funktion (StråLF) krävs femårig erfarenhet. Vissa förvaltningar har inte 
sjukhusfysiker med denna erfarenhet, men i regionen finns tillräcklig kompetens. Då Socialstyrelsen är 
klar med specialistutbildningen kommer kravet vara specialistexamen för StråLF. I november 2018 
höll Socialstyrelsen en hearing angående indelningen av specialistutbildning för sjukhusfysiker. 
Socialstyrelsen begärde in synpunkter på indelningen, vilket lämnades i början av 2019. 
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4 Uppföljning av strålsäkerhetsmål  
 
4.1 Ledning och styrning av verksamhet med strålning 

4.1.1 Vidareutveckling av ledningssystem för verksamhet med strålning  
Under 2018 trädde en ny strålskyddslag, -förordning och nya föreskrifter i kraft. Revidering och 
komplettering av koncerngemensamma styrdokument, riktlinjer och rutiner under 2019 och ska 
fortsätta under 2020. Flertalet av förvaltningarna har centrala styrdokument liksom en rad rutiner för 
den dagliga verksamheten framtagna och till stor del fastställda. Även lokalt pågår revidering så att 
rutinerna följer de nya föreskrifterna. Strålsäkerhetsråd har initierat ett arbete för att efter hand göra 
rutinerna regiongemensamma där så är lämpligt. Se även ”Koncerngemensamma samt 
förvaltningsspecifika styrdokument till ett Ledningssystem för Strålsäkerhet” ovan. 
 

4.2 Kompetens 

4.2.1 Chefer och medarbetare ska ha tillräcklig kompetens 
I mallen för årets strålsäkerhetsrapport har inte enhetlig sammanställda siffror per förvaltning begärts 
in varför utbildningsnivån inte kan sammanfattas i en tabell. Från förvaltningarnas rapporter syns att 
nivån varierar.  
 
Generellt sett är det större andel läkare som saknar aktuell utbildning än övrig personal. Det är viktigt 
att en god utbildning och kompetens upprätthålls då det är grunden för ett gott strålskydd för både 
patienter och personal.  
 
Chefer är fortsatt en grupp som relativt ofta inte har aktuell utbildning. Även utbildning i personalens 
handhavande av utrustning ligger på en låg nivå på flera förvaltningar.  
 
Ytterligare en grupp som ofta inte verkar har aktuell utbildning är medicinteknisk personal. Som 
exempel kan nämnas att av ingenjörer och dosplanerare inom strålbehandlingen på SU saknar 45% 
aktuell utbildning och i NU-sjukvården saknar 4 av 5 berörda medicintekniska ingenjörer aktuell 
strålskyddsutbildning. 
 
Webutbildning är ett område där fortsatt utveckling och samordning skulle vara av värde. Från SU 
påtalar man problem att nuvarande system inte får användas för nya utbildningar samt att det inte fullt 
ut uppfyller de behov som finns. 
 
Några nedslag från förvaltningars beskrivningar främst med utgångspunkt i chefers utbildning, men 
berör även ibland annat: 
 
SkaS 
Andelen chefer som har personal i verksamhet med joniserande strålning och som har genomgått 
strålskyddsutbildning de senaste tre åren är 71 %. 
De läkare som arbetar på Skaraborgs sjukhus och som skriver remisser till Bild- och Funktionsmedicin 
får i dagsläget ingen strålskyddsutbildning, i enlighet med ledningssystemet. 
 
NU 
Chefer kan få specifik strålsäkerhetsutbildning och uppmanas att genomgå samma utbildning som sin 
personal. Alla chefer ska genomgå checklista för chefer för att få information om sitt ansvar som chef 
för verksamhet med joniserande strålning. Sjuksköterskor, som ska remittera på delegation, samt AT-
läkare utbildas i strålsäkerhet med inriktning mot remittenter.  
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FSS 
Utbildning för chefer och remittenter skall ses över i den nya organisationen. Ett förslag från 
vårdenhetschefen på röntgen är att chefsutbildningar anpassas och harmoniseras regionalt i Västra 
Götalandsregionen 
 
SU 
Det finns sjukhusövergripande riktlinjer för strålsäkerhetsutbildning där strålsäkerhetskompetensen 
delas in i följande områden: 
 
Generell strålsäkerhetskompetens 
Verksamhetsspecifik strålsäkerhetskometens 
Berättigandekompetens 
Optimeringskompetens och FoU 
Chefskompetens 
 
Det är den generella och den verksamhetsspecifika utbildningen som uppfylls bäst på SU. 
Grundläggande strålsäkerhetsutbildning för samtliga som arbetar i verksamhet med strålning ska 
erhållas snarast efter anställning och repeteras minst var tredje år. De som utför patientbestrålningar 
ska också ha en praktisk handhavandeutbildning för den utrustning och de metoder de använder. 
Specifik utbildning för chefer tillhandahålls idag via riktade utbildningstillfällen då nya chefer 
kommer. Det finns också information till chef inom verksamhet med joniserande strålning tillgänglig 
på intranätet. Det är främst chefer inom opererande verksamheter där mobila röntgenutrustningar 
används som hittills inte har nåtts fullt ut av chefsutbildning. 
 
SÄS och SV förutom FSS 
Vi har inte haft några riktade åtgärder eller måltal under 2019. Vi har gemensamma regionala riktlinjer 
för remittering till Bild- och funktionsmedicin. Under 2020 kommer vi ta fram ett speciellt 
utbildningsmaterial riktat mot chefer för verksamheter med joniserande strålning. 
 
FTV 
All personal i radiologiskt arbete inom Folktandvården, tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor 
har genomgått strålsäkerhetsutbildning i sin grundutbildning. Tandvårdschefer, Områdeschefer och 
nästan alla klinikchefer både inom allmäntandvård och specialisttandvård är tandläkare. 
 
Utbildning i sensorteknik inför uppstart av sensorer har gjorts vid 10 kliniker med totalt 150 
kursdeltagare. Inom Folktandvården VGR har nu 30 kliniker tillgång till sensorteknik.  
 
Strålsäkerhetsutbildning för tandläkare med radiologisk ledningsfunktion har hållits vid ett tillfälle 
med 40 kursdeltagare varav 24 tandläkare. 
 
Repetitionsutbildningar i strålsäkerhet har tyvärr ännu inte påbörjats. 
 
Västarvet 
Tillståndshavaren på Västarvet/SVK har gått en strålskyddsutbildning rekommenderad av SSM. 
All personal som använder utrustningen har genomfört en lokal utbildning om strålskydd och de 
strålkällor vi har. En utbildning i strålskydd för all personal som hanterar strålkällorna är planerad 
2020. Planen är att vår Strålskyddsexpertfunktion ska ge oss en uppdatering i strålskydd. 
 
 
Exempel på utbildningsnivå från ett par förvaltningar finns i figur x och y 
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Figur 4.  SU. Procentuell andel läkare respektive övrig personal engagerad i röntgenverksamhet som 
saknade aktuell strålsäkerhetsutbildning 2019, fördelat områdesvis. 
 

 
Figur 5. NU. Utbildade inom område 3. 
 
 

4.3 Strålsäker utrustning och strålkällor  

4.3.1 Vid undersökningar och behandlingar av patienter ska utrustning och strålkällor 
som används vara kontrollerad enligt dokumenterad plan  

Leveranskontroll av ny utrustning har skett till 100 % för både röntgen och nuklearmedicin. Periodiska 
kontroller av utrusning genomförs på de flesta förvaltningar till nästan 100 %, lägsta andelen är NU-
sjukvårdens kontroll av utrustning med 60%, figur 3.  Folktandvårdens siffra för 2019 gäller större 
delen av den tillståndspliktiga utrustningar. 
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Figur 6. Andelen genomförda periodiska kontroller av röntgenutrustning 2016–2019. I SV ingår i 
denna tabell Kungälvs sjukhus, Angereds närsjukhus och Alingsås lasarett 
 
Kontroll av utrustning efter service/reparation har i många fall gjorts i större utsträckning än året 
innan. Flera förvaltningar uppge att de har rutiner för kontroll som till stor del följs. SU anger en 
osäkerhet kring om siffran stämmer eller om det finns ett mörkertal vilket undersöks. FSS utför inte 
denna typ av kontroller. Hos folktandvården görs inte regelbunden service på panoramautrustning eller 
på intraorala utrustningar. Kontroll efter reparation görs av leverantören.  
 
All utrustning för extern strålbehandling och Brachyterapi (finns enbart på SU) är kontrollerade i den 
omfattning som krävs för säker strålbehandling. På grund av resursbrist har dock kontroller inte utförts 
i den omfattning som krävs för att uppfylla lokala rutiner. 
 

 
 
Figur 7. Andelen kontroller av röntgenutrustning efter service/reparation.  FSS har angivit att 0 
kontroller gjorts, för NU saknas uppgift. I SV ingår i denna tabell Kungälvs sjukhus, Angereds 
närsjukhus och Alingsås lasarett 
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4.4 Strålsäker arbetsmiljö och miljö  

4.4.1 Stråldoser till personal ska mätas och följas upp i tillräcklig omfattning  

Rutiner för mätning av persondoser finns på de flesta förvaltningarna och själva mätningen av 
helkroppdos fungerar tillfredsställande. De högsta persondoserna som mäts ligger på 3,4 mSv, de allra 
flesta ligger väl under 1 mSv (till del olika metoder för mätning/beräkning). Trenden synes vara att 
stråldoserna till personal minskar.  
 
Regionens mål är att upprätta en gemensam rutin för mätningar av finger- och ögondoser. Rutiner för 
kontrollmätning av effektiv dos för personal i kategori B samt finger- och ögondoser är framtagna men 
ännu inte beslutade. Mätningar utförs regelbundet på flera förvaltningar. 
 
Mer information finns i kapitel ”Stråldos till patienter och personal” ovan. 
 

4.4.2 Strålsäkerheten för personer som vistas utanför lokaler där verksamhet med 
strålning bedrivs ska vara säkerställd  

 
Vid sin inspektion våren 2017 påtalade SSM att det inte finns rutiner för strålskärmning av lokaler och 
att det inte har kunnat uppvisas någon redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits för de lokaler som 
regionen har konstaterat att strålskärmningen är otillräcklig. En orsaksanalys och åtgärdsplan gjordes.  
 
En regional rutin har tagits fram under året men är inte fastställd än. För Folktandvården har tydliga 
riktlinjer har tagits fram för hur strålskyddet skall säkerställas vid lokalförändringsprojekt. Några 
förvaltningar har egna rutiner men flertalet påtalar att det inväntar den regionala rutinen.  
 

4.5 Strålsäker vård 

4.5.1 En systematisk och regelbunden uppföljning av exponeringen av patienter i 
diagnostiskt syfte eller vid röntgenvägledda behandlingar ska göras  

Numera redovisas alla så kallade DSD-värden löpande på SSM:s webbsida, DosReg.  IT-stöd saknas 
för insamling och analys av data (se ”Exponering till patienterna vid röntgenledda ingrepp bör följas 
upp och analyseras mer systematiskt för att säkerställa god patientsäkerhet”) vilket försvårar 
uppfyllandet av målet. Flertalet förvaltningar arbetar med manuella rutiner med varierande resultat.   
 
Att kunna systematiskt registrera och att återkoppla till exempel genomlysningstider och/eller stråldos 
till patient till framförallt operatörer inom operation och interventionsverksamhet är viktigt för 
patientsäkerhetsarbetet.  
 
Mer information finns i kapitel ”Stråldos till patienter och personal” ovan. 
 

4.6 Strålsäker hantering av avvikelser, olyckor och katastrofer 

4.6.1 Strålningsrelaterade avvikelser ska systematiskt tas om hand och utredas 
 
En årlig sammanställning och analys av alla avvikelser ska göras årligen. Förvaltningar har en lokal 
rutin för anmälning av strålningsrelaterade avvikelser. Avvikelserna registreras i 
avvikelserapporteringssystemet Med Control PRO. Uppföljning genomförs nu mer strukturerat, men 
förbättringspotential finns kvar.  



 Regionstyrelsens beslut om strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen - SKAS 2020-00481-1 Regionstyrelsens beslut om strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen : Strålsäkerhetsrapport 2019 Västra Götalandsregionen

20 
 

 

 
Några förvaltningar redovisar låga siffror på strålningsrelaterade avvikelser, vilket kan tyda på en 
underrapportering, men också olika syn i vad som ska rapporteras. Antalet avvikelser beror delvis på 
storleken av verksamhet, vilket syns tydligt i diagrammet nedan. I några förvaltningar har 
anmälningsfrekvensen ökat medan några har minskat. Siffrorna i sig är dock inte det viktigaste utan att 
anmälning av avvikelser görs och att avvikelserna utreds. 
 
Strålningsrelaterade avvikelser ska så snart som det är möjligt anmälas till SSM. Myndigheten har 
genom åren svängt mycket i vad för typer av avvikelser man vill ha anmälan kring, För att säkerställa 
en gemensam syn inom VGR men också mellan VGR och SSM är en regiongemensam rutin för 
avvikelseanmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten under utarbetande. 
 
En avvikelse har under året anmälts till SSM. Det rörde externa strålbehandlingen. 
 

 
Figur 8. Antalet registrerade avvikelser totalt på alla verksamhetsområden 2019. 
 

4.6.2 Förberedelser för att ta omhand vid akutmottagningar och vidare in i 
specialistvården 

 
Förvaltningarna har enligt sina redovisningar kommit olika långt och förbättringspotential finns. 
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens beslut. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Stefan Didrik 
 
Nämndsamordnare regionstyrelsen 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-9402737 
Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se 
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§ 203 

Sammanträdesplan 2021 för regionstyrelsen och utskotten 

Diarienummer RS 2020-02543 

Beslut 

1. Regionstyrelsen sammanträder år 2021 på följande dagar: 26 januari,  
1. 9 februari, 2 mars, 16 mars, 20 april, 4 maj, 25 maj, 15 juni, 29 juni,  
2. 24 augusti, 14 september, 28 september, 19 oktober, 9 november och 14 

december. 
 

2. Ägarutskottet sammanträder år 2021 följande dagar: 19 januari, 23 
februari, 23 mars, 27 april, 11 maj, 2 juni, 17 augusti, 7 september, 12 
oktober, 23 november och 15 december. 
 

3. Personalutskottet sammanträder år 2021 följande dagar: 20 januari, 24 
februari, 24 mars, 21 april, 26 maj, 16 juni, 18 augusti, 15 september, 20 
oktober, 24 november och 8 december. 
 

4. Beredningen för hållbar utveckling sammanträder år 2021 följande dagar: 
2 februari, 9 mars, 1 juni, 31 augusti, 5 oktober och 7 december. 
 

5. Beredningen för forskning och utveckling sammanträder år 2021 följande 
dagar: 9 februari, 20 april, 2 juni, 14 september, 9 november och 14 
december.  
 

6. Beredningen för externa relationer sammanträder år 2021 följande dagar: 
3. 26 januari, 23 mars, 15 juni, 7 september och 23 november. 

7. Beredningen för mänskliga rättigheter sammanträder år 2021 följande 
dagar: 17 februari, 13 april, 11 juni, 17 september, 29 oktober och  
3 december. 
 

8. Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet sammanträder år 2021 
följande datum: 19 februari, 5 maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober och 
8 december.  
 

9. Digitaliseringsberedningen sammanträder år 2021 följande dagar:  
4. 3 februari, 23 mars, 4 maj, 22 juni, 16 september, 28 oktober och 14 

december 

10. Krisledningsnämnden sammanträder under år 2021 på följande dagar: 17 
februari, 20 maj och 8 oktober. 
 

11. Utskotten och beredningarna kan själva besluta om ändringar av sina 
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sammanträdestider för 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om sammanträdestider för 
regionfullmäktige 2021. Utifrån dessa sammanträdestider har Koncernkontoret 
tagit fram ett förslag till sammanträdestider för regionstyrelsen, dess utskott och 
dess beredningar, som regionstyrelsen årligen har att besluta om.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-08 

Skickas till 

 Samtliga nämnder och styrelser för kännedom 
 Receptionen Residenset, för kännedom 
 Koncernstabs- och koncernavdelningschefer inom Koncernkontoret 
 Helene Karlsson, helene.marie.karlsson@vgregion.se, för kännedom 
 Ben Norman, för kännedom 
 Camilla Tengström, för kännedom 
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§ 190 

Behovsprognos kirurgiska ingrepp samt regional plan för 

operationskapacitet - åtgärder för förbättrat nyttjande 

Diarienummer RS 2019-04551 

Beslut 

1. När sjukhusstyrelser begär regionstyrelsens utredningsbeslut för 
investeringsidéer inbegripande operationskapacitet ska de i 
behovsanmälan tydliggöra att man först uttömt möjligheten att höja 
nyttjandegraden till minst 70 procent på befintlig kapacitet liksom prövat 
möjlighet till produktionsstyrningsinsatser inom den egna förvaltningen.  

2. Regionstyrelsen uppmanar fastighetsnämnden att utveckla standards för 
olika klasser av operationssalar och i detta definiera vilken typ av ingrepp 
som respektive salsklass är anpassad för.  

Sammanfattning av ärendet 

Bilagd rapport togs fram för att utgöra ett underlag för sjukhusens 
lokalförsörjningsplaner och vid beredning av investeringsärenden på förvaltnings 
och koncernövergripande nivå. Nedan är de centrala slutsatserna om behov och 
kapacitet: 

 Nyttjandegraden av salarna kan öka. Operationssalarna används i dagsläget till 
drygt 50 procent under dagtid på vardagarna och desto mindre övrig tid. Detta 
inbegriper all aktivitet som sker i salen, även förberedelser, städning osv. 

 Behov av operationer bedöms öka i paritet med befolkningsökningen. Behovet 
av operationer är i denna rapport beräknas att öka med 20 procent till 2040. 

 Befintligt antal salar räcker till 2040. Utredningens bedömning är att 
nyttjandet av salarna kan ökas med 20-30 procent under dagtid. Det skulle då 
behövas 171 – 192 salar 2040. Med de salar som är under byggnation i 
enlighet med beslutade investeringar kommer regionen inom några år ha 202 
operationssalar.  

Genomgången av befintlig operationskapacitet visar att alla operationssalar, 
förutom ett fåtal, följer ventilation-hygieniska riktlinjer för operationsverksamhet, 
och då behovsanalysen inte visar på att antalet salar är för få, ser utredningen inte 
att de påkallade behoven av nybyggnation i operationskapacitet är angelägna. De 
sju salar som inte följer de ventilationstekniska riktlinjerna bör, om de ska fortsatt 
nyttjas, åtgärdas.  
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Två resurser är direkt avgörande för operationskapaciteten - antalet salar och 
tillgång till personal. Som utredningen visar är tillgången till antal salar tillräcklig 
även vid en relativt modest ökning av nyttjandegraden.  

Enligt prognoser kommer tillgång till sjukvårdspersonal generellt sett inte 
förbättras under de kommande åren, utan tvärtom. Det innebär att kraven på att 
nyttja den personal vi har på bästa möjliga sätt genom god processeffektivitet blir 
avgörande för att kunna klara uppdraget. Nyckelord är effektiva processer, 
planering och smart schemaläggning.  

Det finns idag en indikator för produktivitet som mäter antalet operationer per 
dag. Indikatorn fångar även operationer som utförs på mottagning då källan är 
patientadministrativa systemet och inte operationsplaneringssystem, vilket gör att 
målet inte direkt kan översättas till nyttjande av operationssalar. 

Den indikatorn som bedöms rimlig för denna styrning är salstid/tillgänglig tid. 
Indikatorn visar hur mycket operationssalen används i förhållande till den 
tillgängliga tiden. Tillgänglig tid avser operationssalen som fysisk resurs, det vill 
säga ingen hänsyn tagen till om salen är bemannad eller använd. Det är viktigt att 
säkerställa att tillgänglig tid överensstämmer med den som använts i rapporten. 
Nyttjandet av operationssalar måste dagtid öka med minst 1.5 procent årligen för 
att möta ökade behov av operationer. Tillsammans bör dessa två indikatorer 
kunna visa på en utveckling för ökat nyttjande av operationssalarna samt totala 
antalet operationer (även mottagningsoperationer).  

Pågående utredningar om vårdutbudsstrukturer behöver ta hänsyn till vad som 
framkommit av denna rapport. Prognoser är per definition osäkra varpå översyn 
av denna regionala plan för operationskapacitet bör göras med två års mellanrum. 

Under överläggningarna framfördes att uppföljning av sjukhusens arbete med att 
effektivisera utnyttjandet operationssalarna bör följas upp i delårsrapporterna. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-26 

 Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-06-02 § 68 

 Rapport behovsprognos kirurgiska ingrepp samt regional plan för 
operationskapacitet. 

Skickas till 

 Samtliga hälso- och sjukvårdsstyrelser för genomförande 
 Fastighetsnämnden för genomförande 
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 Joakim Björk ekonomidirektör för genomförande 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder för kännedom 
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Sammanfattning 
Denna utredning utgör ett underlag för sjukhusens lokalförsörjningsplaner och vid 
beredning av investeringsärenden på förvaltnings och koncernövergripande nivå.  

• Nyttjandegraden av salarna kan öka. Operationssalarna används i 
dagsläget till drygt 50 procent under dagtid och desto mindre övrig tid. 
Detta inbegriper all aktivitet som sker i salen, även förberedelser, städning 
osv. 

• Behov av operationer bedöms öka i paritet med befolkningsökningen. 

Behovet av operationer är i denna rapport beräknas att öka med 20 procent 
till 2040. 

• Befintligt antal salar räcker till 2040. Utredningens bedömning är att 
nyttjandet av salarna kan ökas med 20-30 procent under dagtid. Det skulle 
då behövas 171 – 192 salar 2040. Med de salar som är under byggnation i 
enlighet med beslutade investeringar kommer regionen inom några år ha 
202 operationssalar.  

 

Genomgången av befintlig operationskapacitet visar att alla operationssalar, förutom ett 
fåtal, följer ventilation-hygieniska riktlinjer för operationsverksamhet, och då 
behovsanalysen inte visar på att antalet salar är för få, ser utredningen inte att de påkallade 
behoven av nybyggnation i operationskapacitet är angelägna. De sju salar som inte följer 
de ventilationstekniska riktlinjerna bör, om de ska fortsatt nyttjas, åtgärdas.  

Pågående utredningar om vårdutbudsstrukturer behöver ta hänsyn till vad som framkommit 
av denna rapport. Prognoser är per definition osäkra varpå översyn av denna regionala plan 
för operationskapacitet bör göras med två års mellanrum. 
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1 Bakgrund och syfte 

1.1 Reinvesteringsbehov i regionens 
operationsenheter 

Det pågår för närvarande planering för insatser rörande renovering, ombyggnation eller 
nybyggnation på åtta olika operationsenheter i Västra Götalandsregionen:  

• Operationscentrum Uddevalla sjukhus  
• Operationscentrum NÄL  
• Interimslösning operationskapacitet Mölndals sjukhus  
• Nytt permanent operationshus Mölndals sjukhus  
• Påbyggnad akutvårdshuset Sahlgrenska sjukhuset 
• Nya lokaler för operation, akut och psykiatri Kungälvs sjukhus 
• Specialistsjukhus på Wieselgrensplatsen 
• Ny- och ombyggnad av centralkliniken på Östra sjukhuset 

Dessutom pågår det investeringar i operation som redan är beslutade och i byggnationsfas. 
Det är 7 salar i Tillbyggnaden till Drottning Silvias barnsjukhus på Östra sjukhuset, 14 
salar på centraloperation på Skaraborgs sjukhus i Skövde liksom 9 salar i nya Högsbo 
specialistsjukhus.  

Skälen till varför förvaltningarna ser behov av investeringar varierar men i grund och 
botten handlar det om att sjukhusförvaltningarna ska klara sina uppdrag rörande kirurgiska 
ingrepp. Ytterligare faktorer som driver behov av lokalanpassningar är ny, ofta 
skrymmande utrustning som bland annat kräver högre våningshöjd och/eller större takhöjd 
och golvyta. Exempel på detta är salar utrustade med renluftsteknik liksom hybridteknik 
där radiologi och operation samlokaliseras i operationssalen. Befintliga operationslokaler 
är inte alltid dimensionerade för dessa nya krav. 

1.2 Behov av en regionövergripande plan som stöd 
för investeringsberedning 

Då investeringsbehoven är av omfattande karaktär, och regionens sjukhussektor är i en 
omställningsfas behöver sjukhusförvaltningarna utgå från en regionövergripande plan som 
pekar på hur många salar av olika storlek och standard som behövs på de olika 
utbudspunkterna. Framtida operationskapacitet ska grundas i prognosticerat behov av 
kirurgiska ingrepp i ett längre tidsperspektiv. 

Syftet med utredningen är att bilda underlag för sjukhusens lokalförsörjningsplaner, 
beredning av investeringsärenden på förvaltnings och koncernövergripande nivå. Till 
syvende och sist handlar det om att skapa förutsättningar för gott resursutnyttjande inom 
regionens sjukhusförvaltningar.  
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2 Analys 
Utredningen har analyserat befintliga operationssalars status och redogör för antal salar per 
operationsenhet med information om storlek, teknisk standard rörande exempelvis 
renluftsteknik m.m. Informationen sammanfattas i avsnitt 2.1.  

I avsnitt 2.2 redogörs för framtida efterfrågan av kirurgiska ingrepp utifrån ett par olika 
scenarios. Genom att använda begreppet efterfrågan istället för behov markeras att den 
vård vi utför är den som efterfrågas, om det svarar mot befolkningens behov är en mer 
komplex fråga.  

Därefter presenteras i avsnitt 2.3. statistik rörande antal operationer per sjukhusförvaltning 
liksom salarnas nyttjande 2018.  

Slutligen analyseras i avsnitt 2.4. gapet mellan dagens operationskapacitet per 
sjukhusförvaltning och det framtida behovet av salar förutsatt en viss nyttjandegrad. 

2.1 Befintlig kapacitet operationssalar 
Merparten av regionens operationssalar är byggda på 60-, 70- och 80-talet. Även om de 
delvis är upprustade sedan de byggdes, ger byggnaden begränsningar i hur de kan 
utvecklas i form av bjälklagshöjder, pelarplaceringar och teknisk försörjning. De äldre 
operationssalarna har en begränsad ytstandard, tekniska begränsningar, med underhålls och 
reinvesteringsbehov.  

Under augusti/september 2019 har en genomgång av teknisk status av VGR:s samtliga 
operationssalar genomförts. Sammanställningen av operationssalar beskriver för varje 
operationssal i regionen: 

• Existerande aggregat 
• Salens placering i byggnad 
• Rummets yta 
• År då nybyggnation skedde alternativt renoveringsår 
• Takhöjd och höjd till undertak 
• Flöde tilluft och frånluft projekterat och uppmätt 
• Om salen har Laf-tak och vilket luftfilter som finns i salen 
• Luftens omsättningshastighet 
• Salens uppreningstid  
• Övertryck eller inte 
• Vilken styrning operationsflödet har 
• Om årlig kontroll är utförd 
• Om salarna är ventilationstekniskt ok 
• Om salarna är fullgoda för den verksamhet som bedrivs där idag 
• Samt kommentarer från verksamheten.  

 
Dessutom finns redovisat antal operationer och salstid som registrerats i Orbit på 
respektive sal under 12 månader, samt kommenterar kopplat till detta och om salen är 
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medräknad i analysen. Inventeringen visar att vi har många mindre operationssalar och att 
avstånd mellan golv och tak är lågt i ett flertal äldre operationsavdelningar. Inventeringen 
av salarna visar också att alla operationssalar, utom ett fåtal, följer ventilationhygieniska 
riktlinjer för operationsverksamhet. En del salar finns i fastigheter som inom några år 
behöver rustas upp, eller byggas nytt.  

När befintlig utrustning ska bytas ut så innebär det som regler att den nya moderna 
utrustningen är mer utrymmeskrävande. Fler takpendlar för medicinska gaser och 
mediaförsörjning, nya arbetssätt, robotteknik, hybridteknik mm kräver större 
operationssalar, högre takhöjd, bärkraftiga bjälklag och även mer teknikytor i 
våningsplanet över salarna.  

2.1.1 Klassificering av operationssalar 
Med operationssal menar vi i denna utredning:  

• Rum som huvudsakligen är avsett för operativa eller invasiva ingrepp 
• Operationsavdelningen ska vara avskild från sjukhusets övriga verksamhet 
• Har anpassad ventilation för operation 
• Innehåller operationsbord eller motsvarande 
• Har tillgång till medicinska gaser 

 

De salar som vi har på våra sjukhus kan grupperas in enligt nedanstående klassificering.  

A1 = Konventionell operationsventilation och rumsstorlek mindre än ca 34 kvm.  

A2 = Konventionell operationsventilation och rumsstorlek mellan 35 – 45 kvm.  

A3 = Konventionell operationsventilation och rum över ca 46 kvm.  

B2 = Specialventilation såsom Op-box, LAF-tak och rumsstorlek mellan 35 - 45 kvm.  

B3 = Specialventilation såsom Op-box, LAF-tak och rum över ca 46 kvm.  

C  = Hybridsal och rumsstorlek över 75 kvm. 

 

2.1.2 Antal salar per klass och sjukhus 
Tabellen nedan visar antalet salar per förvaltning och fördelat per kategori. Vissa enklare 
ingrepp görs på mottagningsrum, s.k. mottagningsoperationer (MOP), salar för dessa 
benämnda MOP-salar är exkluderade i uppställningen nedan.  

Det finns idag totalt 196 salar på regionens sjukhus 189 av dessa används för operationer.  

Närmare hälften av de 196 salarna faller in i kategori A2, det vill säga är mellan 35–45 
kvm stora och har konventionell ventilation. Majoriteten av sjukhusens ingrepp görs i salar 
som faller in inom denna kategori. Ungefär en fjärdedel av befintliga salar är klassificeras 
som små, dvs under 45 kvm men 11 av dessa försvinner med de beslutade investeringarna 
på Högsbo, Skaraborgs sjukhus i Skövde och Drottning Silvias barnsjukhus. Med 
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investeringarna tillförs regionen 25 fler salar i kategorin B3, dvs salar över 45 kvm med 
någon form av specialventilation.   

Den sista tabellen nedan visar antal salar reducerat för dem som endast används för ögon-
ingrepp. Då minskar antalet salar i kategorin A1.  

Befintliga operationssalar  NU SkaS SU SV SÄS Totalt 

Antal godkända salar som följer de vent.hygieniska riktlinjerna 20 28 97 22 22 189 

Antal salar som används för operativa ingrepp 2018 25 25 99 21 21 191 

Antal salar som ej används      5 

Totalt antal salar      196 

SkaS: 2 salar på IVC saknar produktionsdata, 1 sal på Falköping används ej idag 

SV: 1 sal används till och med 2020 för skopier 

SÄS: 1 sal används ej idag        
Befintliga operationssalar per kategori  NU SkaS SU SV SÄS Totalt 

Antal salar kategori A1  6 11  23 4 6 50 

Antal salar kategori A2  11  7  52  11  16 97 

Antal salar kategori A3  6  1  4  2   13 

Antal salar kategori B2    2  1  1   4 

Antal salar kategori B3  2  6  14  4   26 

Antal hybridsalar kategori C     1  5     6 

Totalt antal salar 25 28 99 22 22 196 

       
Operationssalar efter beslutade investeringar NU SkaS SU SV SÄS Totalt 

Antal salar kategori A1 6 5  21 1 6 39 

Antal salar kategori A2  11  1  52  11  16 91 

Antal salar kategori A3  6  1  4  2   13 

Antal salar kategori B2    2  1  4   7 

Antal salar kategori B3  2  18  21  10   51 

Antal hybridsalar kategori C    3  5     8 

Totalt antal salar  25 30 104 28 22 209 

Vid analysen i 2.3 har sju salar exkluderats används 
varpå 202 salar omnämns i denna rapport.  

       

Operationssalar efter beslutade investeringar exkl. salar 

dedikerade för ögonoperationer NU SKAS SU SV SÄS Totalt 

Antal salar kategori A1   4 1 14 1 2  22 

Antal salar kategori A2   10  1  52  11  16 90 

Antal salar kategori A3   6  1  4  2   13 

Antal salar kategori B2     2  1  4   7 

Antal salar kategori B3   2  18  21  10   51 

Antal hybridsalar kategori C     3  5     8 

Totalt antal salar 22 26 97 28 18 191 
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2.1.3 Lämplig storlek och funktion operationssalar  
Det finns idag endast standard för de största rummen som ska möjliggöra fullständig 
flexibilitet och det saknas standard för de salar som oftast behöver nyttjas.   

Under 1980 och 1990-talet var det normala operationsrummet 35–45 kvadratmeter. 
Formen på rummet skulle vara så kvadratiskt som möjligt. Under senare tid, har mängden 
utrustning i rummet ökat, vilket gör att rummets storlek har ökat väsentligt inom nya 
operationsenheter. 

För att skapa bra evidensbaserad vårdplanering vid utformning av nya lokaler, samarbetar 
16 regioner tillsammans (inom PTS Forum) med CVA (Centrum för vårdens arkitektur – 
Chalmers tekniska högskola). Västra Götalandsregionen företräds av Västfastigheter. 
Samarbetet resulterar i konceptprogram för olika vårdlokaler med syfte att vid utveckling 
av vårdens lokaler, erhålla bästa planerings- och beslutsunderlag samt forskningsbaserad 
evidens. I konceptprogram ”Planeringsunderlag för högteknologiska vårdmiljöer med 
inriktning på intensivvård och operation - ett evidensbaserat konceptprogram”1, återfinns 
följande text.  

”En rekommenderad fri golvyta i OP-salen på ca 60 m² är optimal för att klara alla typer 
av operationer som vi kan förutse idag, även robotkirurgi. Generellt utformade OP-salar 
är en bra förutsättning för flexibilitet i verksamheten. Likformigheten i salarna är också 
viktig för säkerhet med hög igenkänningsfaktor för operatörer och annan personal. 
Salarna ska ej utföras spegelvända.” 

”Mellan golv och tak behövs utrymme för installationer, ventilation och utrustning. Mellan 
undertak och bjälklag bör det vara minst 1200 mm eller mer. Mellan golv och undertak 
3100 mm.” 

Konceptprogrammet togs fram i workshops, litteraturstudier, studiebesök, intervjuer, 
föreläsningar mm. Representanter från 16 regioner samverkade med forskare och arkitekter 
för att gemensamt utvärdera insamlad kunskap och utveckla idéer och förslag till lösningar.  

2016 beslutade regionstyrelsen om riktlinjer för ”God fysiska vårdmiljö - utformning av 
Västra Götalandsregionens vårdlokaler”, i rapporten återfinns följande text. 

”Den medicintekniska utrustningen ställer stora krav på den fysiska miljön i form av 
klimat, installationer av olika slag, bjälklagens bärighet och våningshöjd mellan 
bjälklagen. Inom vårdvetenskapen har man därför under senare år uppmärksammat detta 
och arbetat med att finna lösningar på att mildra de negativa effekterna av den allt högre 
apparattätheten. Även de medicintekniska leverantörerna har ökat sitt intresse kring 
vårdmiljöfrågorna.” 

”Operationsrummet utgör en av sjukvårdens mest komplexa miljöer både på grund den 
verksamhet som bedrivs och av den apparattäthet som finns i rummet. I operationssalen 
råder mycket fasta rutiner hur man arbetar och vad varje medarbetares uppgift är. Varje 
moment som pågår i en operationssal är i detalj genomgången i förväg.” 

 
1 https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/Forskning/Projekt/utvecklingsprojekt/Sidor/default.aspx 
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”Det ska vara ett krav att man har likartad utrustning på intilliggande salar och att man 
inte spegelvänder rummets uppställning och inredning i närliggande salar. Detta är en 
viktig faktor för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten.” 

”Hybridoperationssalen ska av naturliga skäl vara större än de vanliga operationssalarna 
då de ska inrymma även bildgivande utrustning. Här är även rummets bredd en viktig 
faktor för att uppnå god funktionalitet.” 

Merparten av regionens operationssalar är i kategori A2. En utveckling där andelen 
operationssalar ökar i kategori A3 och B3 är önskvärd enligt Västfastigheters bedömning. 
Detta för att möta behoven av en mer utrustningstät och avancerad kirurgi. Men även för 
att förbättra salens flexibilitet för olika kirurgi och därigenom öka salens operationstid. 

Inom viss dagkirurgi och viss annan kirurgi, som till exempel ögonkirurgi, bör man i första 
hand planera för de mindre salarna även vid nybyggnation. 
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2.2 Prognos framtida operationsvolymer 
Prognoser är viktiga för att kunna planera och påverka en önskad riktning av vårdens 
utveckling. Utgångspunkten för framtida dimensionering och funktioner vid sjukhus beror dels 
på utvecklingen av invånarnas efterfrågan/behov och dels på den medicinska utvecklingens 
förändrade sätt att tillgodose denna efterfrågan.  

I denna utredning har samma metod använts för att prognosticera framtida efterfrågan av 
operationer som i tidigare utredningar gällande framtida vårdbehov såsom Framtida vårdutbud 
för sjukhusen i Göteborgsområdet (RS 2017–02304) och Specificerad inriktning och 
vårdutbudsstruktur för sjukhusen i Göteborgsområdet (RS 2018–01558).  

2.2.1 Framskrivning av befolkningsantalet  
Figur 1 ger en bild av befolkningsprognosen inom Västra Götalandsregionen från 2019 till 
2040. Befolkningen bedöms öka inom samtliga nämnders områden men ökningstakten är högst 
i Göteborgsnämnden och den Västra nämndens befolkningsområden. Totalt inom Västra 
Götalandsregionen förväntas befolkningen vara 13 procent högre år 2040 jämfört med 2018. 
Det motsvarar 220 000 invånare.  

 

2.2.2 Metod scenarioanalys 
Detta avsnitt beskriver hur efterfrågan/behovet av antal operationer förväntas förändras 
fram till och med 2040. Prognoserna baseras på befolkningsprognoser för män respektive 
kvinnor inom åldersgrupperna 0–17, 18–44, 45–64, 65–79 samt 80+. Beräkningar och 
beskrivning görs baserat på två olika scenarier.  

Antal operationer inom regionen och per sjukhus har beskrivits med hjälp av 
operationssystemet Orbit och väntetidsdatabasen.  

Vad gäller data från Lundby sjukhus är detta taget från Vega. Vega har även används för 
en fördelningsnyckel av operationer per nämnd. Koncernkontoret arbetar för närvarande 
med en förstudie för investering i ett nytt sjukhus vid Wieselgrensplatsen som ska ersätta 
Capio Lundbys lokaler på Hisingen. Exakt vilken vårdproduktion som detta sjukhus ska 

Figur 1 - Befolkningsprognos per nämnd inom Västra Götalandsregionen 2019–2040. Källa: Statistikdatabas, Västra 
Götalandsregionen 
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byggas för är under utredning. I denna rapport har vi i prognosen räknat upp dagens 
produktion av operationer som görs på Lundby sjukhus.  

Övrig produktionsvolym som regionen köper från privata vårdgivare är inte inkluderad i 
vare sig nulägesstatistiken över antal ingrepp eller i prognosticerade volymer. Det innebär 
att utredningen utgår från att andelen vård som köps från privata vårdgivare kommer vara 
konstant i förhållande till den totala volymen ingrepp.  

För att bedöma behovet av operationer och därmed operationssalar i regionen de 
kommande åren har projektgruppen valt att utgå ifrån två olika scenarion. 

Scenario 1: Vi fortsätter som vi gör nu – framskrivning 
I det första scenariot antar vi att den genomsnittliga vårdkonsumtionsnivå som var aktuell i 
respektive hälso- och sjukvårdsnämndområdet per åldersgrupp2 och kön under 2018 
bibehålls till 2040. Det vill säga att exempelvis kvinnor i åldrarna 45–64 år i HSN X 
kommer att konsumera lika mycket vård per invånare år 2040 som kvinnor i åldrarna 45–
64 år gör i nämndområdet idag. 

Även om konsumtionen per invånare hålls konstant i detta scenario, kommer det ändå att 
medföra fler operationer eftersom befolkningen ökar och andelen äldre i befolkningen blir 
högre. 

Scenario 2: Se bakåt och titta framåt - trend 
Antagande om att den utvecklingstrend av vårdkonsumtionen som varit åren 2014–2018 i 
VG som helhet och per samma åldersgrupper som i det första scenariot, fortsätter under 
åren 2019–2040. Vi förutsätter alltså att den medicintekniska utvecklingen, förändrade 
förväntningar hos befolkningen och utbudsförändringar kommer att fortsätta i samma takt 
som under de senaste fem åren. Linjär regression för antal operationer per invånare i 
Västra Götaland som helhet används för att skatta trenden per åldersgrupp.  

Val av metoder för efterfrågan bygger till viss del på att dessa prognosmetoder använts i 
tidigare liknande uppdrag vilket bidrar till en helhet i de uppdrag som har berört frågor om 
framtida vård. Vad gäller framskrivningen används den då det finns tydliga indikationer på 
en ökad befolkning och att detta kommer att skilja sig i olika områden och inom olika 
åldersgrupper. Dock kan framtiden påverkas och resultatet bör därmed ses med viss 
försiktighet.  

Den andra metoden tar inte enbart hänsyn till befolkningsökningen utan även trend och 
antal ingrepp per invånare hostiriskt. Detta tillägg till framskrivningen fungerar som ett 
komplement. 

2.2.3 Prognos enligt två skilda scenarios 
Analysens utgångspunkt är sjukhusen nuvarande uppdrag och roll. I analysen har hänsyn 
tagits till de 10 000 dagkirurgiska ingrepp som beslutats utskiftas från SU till övriga 
sjukhus i Göteborgsregionen.  

 

2Åldersgrupper 0–17, 18–44, 45–64, 65–79 samt 80+  
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Under 2018 utfördes ca 114 000 operationer på regionens sjukhus plus Lundby. Enligt 
scenario 1 ökar operationsefterfrågan med totalt sett 18 procent från 2018 till 2040. 
Regionens samlade operationsvolym skulle då uppgå till 135 000 år 2040.  

I prognos 1 beskrivs att antalet operationer kommer att öka med anledning av den 
förväntade befolkningsutvecklingen. I scenario två tar vi även hänsyn till historiska trenden 
av antal ingrepp per invånare. Trenden har inte förändrats avsevärt under de senaste fem 
åren varför scenario 1 och scenario 2 i stort sett leder till samma utfall, men en differens på 
113 operationer 2040. Det betyder att efterfrågan på antal operationer 2040 i scenario 2 
även det landar på ca 135 000 operationer. 

Av detta kan vi konstatera antalet operationer per invånare har varit relativt konstant under 
den senaste femårsperioden. Det förefaller inte ske några större förändringar rörande behov 
av ingrepp. Vi vet dock att en del kirurgiska ingrepp har ersatts med medicinsk behandling. 
Minskningen av dessa kirurgiska ingrepp verkar ha ersatts av andra operationer.  

2.2.4 Prognos per sjukhusförvaltning 
Med anledning av den befolkningsutveckling som förväntas inom Göteborgsnämnden är 
det på sjukhusen inom Göteborgsområdet som behovet av operationer är som störst, 24 
procent. Prognosticerad befolkningsökning inom Östra nämndens område är marginell 
fram till och med 2040. Det leder till att behovet av operationer endast ökar 7 procent på 
SkaS. På NU och SÄS ökar efterfrågan totalt fram till 2040 med 11 respektive 16 procent. 

Tabell nedan beskriver efterfrågan 2018, 2030 och 2040, vilket gäller för både scenario 1 
och 2. Totalt sett behöver regionen kunna göra ungefär 21 000 fler ingrepp när vi är 
framme vid 2040 jämfört med vad som görs 2018.  

Den markanta ökning i antal ingrepp på SV beror på den beslutade dagkirurgiska 
utskiftning som ska genomföras från SU, men vi kan även förvänta oss viss ökning till 
följd av SVs ökade uppdrag rörande Norra Hisingen. Figur 2–8 nedan visar behovet av 
antal operationer per år.  

Antal ingrepp per 

sjukhusförvaltning Lundby NU SkaS SU SV SÄS 

SU, SV, 

Lundby Totalt 

2018 - nuläge 3 100 16 100 16 100 50 300 14 500 13 800 67 900 113 900 

2030 - prognos 3 400 17 400 17 000 49 600 24 000 15 300 77 000 126 700 

2040 - prognos 3 700 17 800 17 200 54 100 26 100 16 000 83 900 134 900 

Total procentuell förändring  19% 11% 7% 8% 80% 16% 24% 18% 

Genomsnittlig årlig förändring 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 3,1% 0,7% 1,0% 0,8% 
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Figur 5 - Framtida efterfrågan Lundby Figur 4 - framtida efterfrågan NU 

Figur 3 - Framtida efterfrågan SkaS Figur 2 - Framtida efterfrågan SU 

Figur 7 - Framtida efterfrågan SV Figur 6 - Framtida efterfrågan SÄS 

Figur 8 - Framtida efterfrågan SU, SV och Lundby 
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2.3  Operationskapacitetens nyttjande 
Utredningens analys av befintlig kapacitet och dess nyttjande belyser antal utförda 
operationer per sal och år. De salar som enligt Västfastigheters inventering har bedömts 
som tekniskt godkända sett bildar underlag för analysen3 även om de inte nyttjats p.g.a. 
personalbrist. De operationssalar som används för enbart endoskopi och /eller 
mottagningsoperationer har exkluderats från analysen.  

Lundby är inte med i kapacitetsberäkningen då de inte delgett information om salstider och 
operationstider. Senare i analysen för framtida läge likställs Lundbys produktion per sal 
med SU och SV. 

För att mäta hur salarna används utgår analysen från beläggningsgrad som avser andelen 
salstid av total tillgänglig tid under helgfria vardagar, dagtid. Begreppet salstid mäts som 
den tid det pågått någon form av verksamhet i operationssalen, som förberedelser, en viss 
del av den så kallade patient-tiden (om patienten förbereds utanför sal är denna tid inte 
med), operationstiden, städning osv. Operationstid (tidigare benämnt knivtid) är den tid 
som operatören befinner sig i operationssalen. Om en operation blivit avbruten och 
salstiden ändå är startad är denna med i analysen då salen ändå använts.  

Då det förekommer variation på salarna i form av operationslängd, antal ingrepp och akuta 
oförutsägbara händelser, finns det utmaningar att uppnå hundraprocentig beläggningsgrad 
– men däremot är det möjligt att utöka befintlig beläggningsgrad. 

2.3.1 Befintligt nyttjande 
I snitt utförs ca 580 operationer per sal och år. Detta skiljer sig mellan förvaltningarna. 
Anledningar till detta är bland annat olika grad av akuta operationsuppdrag, olika typer av 
operationer, samt olika utsträckning av utbildningsuppdrag och bemanning. 

Avgörande för operationskapaciteten är antalet salar och tillgång till personal. Salarna kan 
i princip nyttjas dygnet runt men begränsas av tillgång till personal och hur personalen 
schemaläggs. Elektiva ingrepp planeras främst in till de tider på dygnet då sjukhusen har 
bäst tillgång till personal. Man undviker tider som kräver dyra jourlinjer eller som kräver 
fler öppna vårdplatser under helgerna. Majoriteten av de operationer som utförs under 
nätter och helger är akuta ingrepp. Det innebär att tillgången till operationssalar utanför 
normal arbetstid (dagtid vardagar) är mycket god. 

Analysen visar att:  

• 77 procent av samtliga operationer startar helgfria vardagar dagtid 
• 53 procent av de akuta operationerna startar helgfria vardagar dagtid, 13 

procent av de akuta operationerna startar helger dagtid. Resterande gör på 
kvällar och nätter.  

• 95 procent av de elektiva operationerna startar helgfria vardagar dagtid 

 
3 Det finns sju salar som inte lever upp till de hygientekniska riktlinjerna, enligt Västfastigheter. Dessa 
används ändå för enklare ingrepp och är med i analysen av dagens kapacitetsutnyttjande.  
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• Traumasalen på SU är reserverad för endast akuta ingrepp. Under den 
aktuella mätperioden har det utförts totalt 30 ingrepp i denna sal och med 
sammanlagd salstid om 200 timmar. 

• Det finns 8 salar där mer än 90 procent av den totala salstiden utgör akuta 
operationer; en på NU-sjukvården, tre på SU, två på SkaS och två på SÄS.   

Salarna används för både elektiva och akuta ingrepp 
Ovanstående statistik visar att de allra flesta av regionens salar används omväxlande för 
akuta och planerade ingrepp även om det finns några salar som främst används för akuta 
ingrepp och andra främst för elektiva ingrepp. I utredningens analys av kapacitetsbehov 
görs därför ingen uppdelning av salarna utifrån parametern akuta/elektiva ingrepp.  

Salar som är ämnade för akuta operationer behöver vara mer generella än de som används 
för elektiva ingrepp. Dessa kan vara anpassade för en specifik typ av ingrepp. En 
konsekvens av att man använder salarna för bägge syften är att planerade ingrepp ibland 
får ställas in på grund av att akuta operationer måste gå före. Det minskar graden av 
förutsägbarhet i planeringen. Skulle salar reserveras för akuta ingrepp blir konsekvensen 
för dessa salar en lägre nyttjandegraden, vilket exempelvis ses på Sahlgrenskas traumasal. 
Dock ökar det möjligheten till högre beläggning för de elektiva salarna.  

Beläggningsgraden skiljer sig kraftigt åt mellan dagtid vardagar och övrig tid 
 Eftersom det är de elektiva operationerna som kan planeras i tid och dessa av olika skäl 
främst förläggs till dagtid vardagar är det mest intressant att analysera salarnas nyttjande 
under denna tid.  

Diagrammet visar att salstiden, dvs den tid då någon verksamhet, d.v.s. inklusive ställtid på 
sal, sker i salarna uppgår till 53 procent av den samlade tiden under helgfria vardagar 

Figur 9 Antal utförda operationer per sal och år, beläggningsgrad beräknad utifrån pågående salstid och operationstid 
under helgfria vardagar mellan 2018–06 till 2019-05. Källa: Orbit 
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dagtid. Detta är genomsnittet i för regionens samtliga operationssalar, ej inbegripet MOP-
salar för mottagningsoperationer. Operationstiden, dvs den tid då läkaren utför själva 
kirurgiska ingreppet, uppgår till 22 procent av den totala tiden helgfria vardagar dagtid.  

Operationssalarna nyttjas som mest på tisdag förmiddag 
Vid analys av beläggningsgrad per veckodag och klockslag, något trubbigt beräknat utifrån 
genomsnittligt antal pågående operationer per kvart under pågående timme, syns att 
beläggningsgraden är som störst mellan kl. 7-16. Det är med andra ord denna tid som 
salarna riskerar att utgöra en begränsning för ökat kapacitetsutnyttjande. 

Nedanstående mönster ser liknande ut för samtliga förvaltningar. Beläggningsgraden är 
som högst på kl. 10 på tisdagar för samtliga förvaltningar utom SU där den är som högst 
kl. 10 på torsdagar istället. Det är dessa timmar som med dagens arbetssätt och planering 
kan ses som dimensionerande för möjligheten att öka beläggningsgraden på salarna.  

Utförda salstimmar per klockslag och veckodag under mätperioden  

Klockslag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Totalt 

00:00 3% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 

01:00 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

02:00 2% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 

03:00 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

04:00 1% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 

05:00 1% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 

06:00 3% 4% 3% 4% 2% 1% 1% 3% 

07:00 41% 44% 34% 39% 29% 2% 2% 27% 

08:00 65% 69% 59% 64% 50% 5% 4% 45% 

09:00 69% 72% 67% 69% 55% 7% 7% 49% 

10:00 70% 73% 69% 70% 56% 9% 8% 51% 

11:00 65% 69% 66% 66% 50% 10% 9% 48% 

12:00 61% 64% 61% 62% 40% 10% 9% 44% 

13:00 64% 67% 63% 64% 31% 10% 9% 44% 

14:00 61% 64% 60% 60% 24% 9% 9% 41% 

15:00 48% 51% 48% 47% 17% 9% 9% 33% 

16:00 29% 31% 29% 29% 13% 9% 8% 21% 

17:00 17% 19% 17% 17% 11% 8% 7% 14% 

18:00 11% 13% 12% 12% 9% 7% 6% 10% 

19:00 9% 10% 9% 9% 8% 6% 6% 8% 

20:00 7% 8% 7% 7% 7% 6% 5% 7% 

21:00 6% 6% 6% 6% 6% 5% 4% 6% 

22:00 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 

23:00 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 
Figur 10 Pågående salstid per klockslag och veckodag, ju mörkare blå desto mer produktion 

Nyckeltal per sjukhusförvaltning 
Totalt finns det idag 191 operationssalar som används där totalt 109 000 operationer 
startats. Salarna är i genomsnitt 39 m2 stora. I genomsnitt utförs 580 operationer per sal 
och år, operationerna tar 2 timmar och 40 minuter i genomsnittlig salstid, operationstiden 
tar i genomsnitt 1 timma och 8 minuter. 79 procent av den totala salstiden utförs under 
dagtid, 83 procent av den totala operationstiden utförs inom dagtid. 
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Antalet utförda operationer per sal och år låg 2018 mellan 500 till 700 operationer. SU har 
lägst antal operationer per sal och år, samtidigt som både salstid och operationstid är längre 
än för övriga förvaltningar, förvaltningen har även flest antal akuta operationer. Denna bild 
stämmer med det faktum att SU gör fler komplicerade och även en högre andel akuta 
ingrepp jämfört med övriga sjukhus.  

 Nyckeltal totalt och per sjukhusförvaltning NU SkaS SU SV SÄS Totalt 

Antal använda salar 25 25 99 21 21 191 

Genomsnittligt antal kvm per sal 39 38 40 38 39 39 

Antal startade operationer 16 100 16 100 49 300 14 500** 13 800 109 900 

Antal operationer per sal och år 650 650 500 700 700 580 

Varav operationer helger och kvällar/nätter* 60 140 140 100 130 120 

Genomsnittlig salstid* 2:15 2:08 3:22 2:07 2:16 2:43 

Genomsnittlig operationstid* 0:58 0:54 1:25 0:51 0:59 1:09 

Andel salstid dagtid 91% 79% 73% 85% 80% 79% 

Andel operationstid dagtid 86% 84% 79% 89% 86% 83% 

Andel operationstid under salstid* 42% 43% 42% 40% 44% 42% 

Total salstid per sal 1500 h 1400 h 1700 h 1500 h 1500 h 1600 h 

Total operationstid per sal 600 h 600 h 700 h 600 h 700 h 700 h 

Andel akut salstid 31% 38% 37% 22% 37% 35% 

Andel akut operationstid 41% 40% 39% 36% 41% 39% 

Figur 11 tabell över förutsättningar relevanta för analysen. 
* förväntas vara oförändrad under kapacitetsberäkningarna  
** endast räknat med interna salar 
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2.4 GAP-analys 

2.4.1 Möjligt framtida kapacitetsutnyttjande  
Många av ovan presenterade parametrar går att påverka genom förändrade arbetssätt och 
förändrad planering. Denna utrednings prognos rörande framtida behov av operationssalar 
bygger dock på några förenklade antaganden.  

• Genomsnittlig salstid är konstant  

• Genomsnittlig operationstid är konstant 

• Därmed är även operationstidens andel av salstid är konstant 

• Antal operationer helger och kvällar/nätter antas vara oförändrat, dvs alla 
tillkommande ingrepp, såväl akuta som elektiva, kan med de 
beläggningsgradsmått som presenteras, göras på dagtid helgfria vardagar. 

 

I dagsläget är den genomsnittliga beläggningsgraden 53 procent under dagtid helgfria 
vardagar. Om beläggningsgraden förändras kan antalet operationer ökas per sal, givet att 
salstid och operationstid per ingrepp är konstant. Om vi utgår från befintliga salar, dvs 
exklusive de som är under byggnation, får vi i dagsläget ut 580 operationer per sal och år. 
Om beläggningsgraden ökas till 60 procent har vi möjlighet att få ut 620 operationer per 
sal och år, en ökning med 45 operationer. Om beläggningsgraden ökar till 70 procent 
innebär det 700 operationer per sal och år, en ökning med 130 utifrån nuläget. 

 

 

Figur 12 diagram och tabell över scenarion utifrån beläggningsgrad, antal operationer per sal och år 
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Om motsvarande ökning sker på regionens samtliga salar skulle en 60 procentig 
beläggningsgrad innebära drygt 8 700 fler ingrepp per år. En 70 procentig beläggning 
motsvarar drygt 24 800 fler ingrepp. Detta kan jämföras med framtida efterfrågan på 
operationer som prognosticerades öka med 21 000 ingrepp 2040. Om salstiden under 
dagtid helgfria vardagar ökar från i snitt 53 procent till 70 procent räcker antalet salar som 
redan idag finns i regionen. Därtill kommer de salar som redan är under byggnation på 
Drottning Silvias Barnsjukhus, Högsbo och Skaraborgs sjukhus i Skövde. 

Tillgängliga salar 2018 och 

antal möjliga operationer 

med olika beläggningsgrader  NU SKAS SU SV SÄS Totalt 

Skillnad 

mot 

2018 

Antal salar 25 25 99 21 21 191  

Antal operationer dagens 

beläggningsgrad 16 200 16 100 49 300 15 200 13 800 110 400  

60% beläggningsgrad 16 600 19 300 53 500 16 400 15 400 119 100 8 700 

70% beläggningsgrad 19 100 22 000 60 200 18 800 17 500 135 200 24 800 

80% beläggningsgrad 21 600 24 700 66 900 21 100 19 600 151 200 40 800 

90% beläggningsgrad 24 200 27 300 73 500 23 500 21 700 167 200 56 800 

Figur 13 tabell utifrån scenarion beläggningsgrad – totalt operationer per förvaltning och år 
 

2.4.2 Prognosticerat behov av salar  
Enligt prognosen bedöms behovet av operationer att öka till 135 000 till 2040. Antalet 
operationssalar kommer efter genomförda investeringar öka från 191 i dagsläget till 202. I 
nedanstående tabell redovisas prognosen på antal ingrepp och hur behovet av salar 
förändras beroende på olika beläggningsgrader. 

 NU SKAS SU SV SÄS Totalt 
Totalt inkl 

Lundby 

Prognos ingrepp 2040 17 800 17 200 54 100 26 100 16 000 131 000 134 900 

Tillgänglig kapacitet inkl. 

beslutade investeringar 
25 27* 104 25** 21*** 202 202 

Behov antal salar om 

53% beläggningsgrad 
28 27 109 38 24 228 235 

Behov antal salar om 

60% beläggningsgrad 
27 22 100 35 22 211 217 
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 NU SKAS SU SV SÄS Totalt 
Totalt inkl 

Lundby 

Behov antal salar om 

70% beläggningsgrad 
23 20 89 31 19 186 192 

Behov antal salar om 

80% beläggningsgrad 
21 17 80 27 17 167 171 

Behov antal salar om 

90% beläggningsgrad 
18 16 73 24 16 151 155 

Tabell 1 beskrivning av hur många salar som krävs beroende på beläggningsgrad 
*3 salar används idag för mottagningsoperationer, då dessa inte är med i volymerna exkluderas dessa salar i denna 
tabell 
** 3 salar är s.k Flex-salar där främst skopier och mottagningsoperationer ska utföras, då dessa inte är med i volymerna 
exkluderas dessa salar i denna tabell 
*** en sal används inte idag men är ok för produktion 
 

Som framgår av tabellen skulle en beläggning på ca 50 procent kräva 235 salar. Ser vi till 
kapacitetsanalysen är salarna som mest belagda klockan 10 mitt i veckan (ca 70 procents 
beläggning). Salarna skulle denna timme kunna beläggas upp mot ca 90 procent utan att 
behöva optimera flöden och planering. Läggs motsvarande ökning över hela veckan 
uppnås en beläggningsgrad på ca 70 procent och salsbehovet minskar då till 192 salar. Ur 
ett logistiskt perspektiv brukar 80 procents beläggning omnämnas som en optimal 
beläggning – då med hänsyn till genomflöden och ekonomi. För att närma sig 80 procent 
beläggning dagtid krävs dock optimerade operationsprogram. Vid 80 procents beläggning 
minskar behovet av salar till 171. Utredningens bedömning är att 70–80 procents 
beläggning av salarna dagtid är fullt rimligt att uppnå. Det skulle då behövas 171 – 192 
salar i framtiden.  

VGR har med beslutade investeringar planerat för 202 salar. För att behovet ska uppgå till 
192 salar har vi antagit att det totala behovet av ökat antal operationer hanteras dagtid. I 
dagsläget hanteras 17 procent utanför dagtid och om detta även är fallet 2040 så är 192 
salar en överskattning. Vi förutsätter även i analysen att schemaläggningen inte förändras, 
men om antalet timmar salarna nyttjas skulle öka innebär det att även 192 salar är en 
överskattning.  

I rapporten förutsätts även andelen operationstid av salstiden vara oförändrat. Skulle vissa 
ingrepp utföras i andra salar, såsom mottagningsrum eller flexsalar minskar även detta 
behovet av antalet salar.  

Det finns således mycket som talar för att 192 salar kan vara en överskattning av regionens 
framtida salsbehovet.  

3 Slutsatser och rekommendationer 

3.1 Nyttjandegraden av salarna kan öka 
Två produktionsresurser är avgörande för operationskapaciteten - antalet salar och tillgång 
till personal. Som utredningen visar är tillgången till antal salar tillräcklig även vid en 
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relativt modest ökning av nyttjandegraden. Ingen sjukhusförvaltning lyfter idag fram 
behovet av fler operationssalar som avgörande för att klara sin beställda produktionsvolym 
kirurgiska ingrepp.  

Enligt prognoser kommer tillgång till sjukvårdspersonal generellt sett inte förbättras under 
de kommande åren, utan tvärtom. Det innebär att kraven på att nyttja den personal vi har 
på bästa möjliga sätt genom god processeffektivitet blir avgörande för att kunna klara 
uppdraget. Detta mål får inte ske på bekostnad av vår attraktivitet som arbetsgivare. 
Nyckelordet är planering och smart schemaläggning.  

Vi vill peka på den uppenbara risken att vi bygger fler operationssalar än vi kommer klara 
av att bemanna i framtiden. Även om personal står för den största kostnaden i 
vårdproduktionen är operationslokaler dyra kvadratmetrar bestyckade med mycket dyr 
utrustning. Därför är det rimligt att vi säkerställer en god nyttjandegrad av våra 
operationssalar.  

Som utredningen visar varierar beläggningsgraden kraftigt beroende över veckans dagar 
och tidpunkt på dygnet. Rapportens kapacitetsanalys har endast beaktat möjligheten att öka 
beläggningsgraden, mätt som salstid av normal arbetstid vardagar. Salstiden inbegriper all 
aktivitet som sker i salen, även förberedelser, städning osv. Med en ökning av 
beläggningsgraden från ca 50 procent till 70 procent av den tiden kan vi konstatera att 
antalet salar i regionen räcker till 2040. Detta innebär alltså att man behöver utföra någon 
form av aktivitet i salarna fem och en halv timma per vardag istället för som idag 4 timmar. 
Denna ökning ter sig inte omöjlig att uppnå med verksamhetsutvecklingsinsatser.  

Denna rapport lämnar inte förslag på vad som ska göras för att öka beläggningsgraden men 
noterar att det utförs stora volymer av korta ingrepp, vilket ställer krav på väl fungerande 
logistik för att öka nyttjandet. 

3.2 Behov av operationer ökar i paritet med 
befolkningsökningen 

Analys har genomförts med två skilda metoder. I det första scenariot antas morgondagens 
konsumtion av kirurgiska ingrepp vara densamma som i nuläget. Det andra scenariot tar 
hänsyn till trenden rörande konsumtionen under den senaste 5-årsperioden.   

Bägge metoder för att beräkna framtida efterfrågan på kirurgiska ingrepp leder fram till 
samma prognos. 2040 behöver regionen ha kapacitet att kunna utföra 135 000 ingrepp 
jämfört med dagens knappa 114 00 ingrepp. Ökningen motsvarar ca 18 procent.  

3.3 Befintligt antal salar räcker till 2040 
Med de salar som är under byggnation i enlighet med beslutade investeringar kommer 
regionen inom några år ha 202 operationssalar.  

Utredningens bedömning är att 70–80 procents beläggning av salarna dagtid är fullt rimligt 
att uppnå. Det skulle då behövas 171 – 192 salar i framtiden. Värt att notera är att analysen 
bygger på att samtliga tillkommande operationer hanteras dagtid på vardagar vilket förstås 
är ett förenklat antagande då en viss andel av dessa är av akut karaktär som kommer 
behöva utföras på andra tider. Med detta påpekande kan vi konstatera att det finns marginal 
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för att klara av en ökning av antal ingrepp om efterfrågetrenden skulle förändras i 
framtiden, utan att vi nödvändigtvis behöver bygga fler operationssalar.   

I rapporten omnämns de minsta salarna för kategori A1. Exkluderas salar som är 
dedikerade och även lämpliga för mindre ingrepp, återstår i VGR 22 salar i kategori A1. 
Vår bedömning är att om 70 procent är en rimlig beläggningsgrad behövs endast ett fåtal 
av dessa. Vid en 80 procents beläggningsgrad kan de 22 salarna stängas när så är lämpligt 
utan att ersättas. VGR kan på så sätt minska andelen små salar och istället fokusera på att 
utveckla övriga salar. Denna rapport lämnar inte förslag på vad som ska göras, men noterar 
att stora salar inte sällan används till små ingrepp, en förändring av detta minskar förstås 
behovet av att öka antalet stora salar. En annan slutsats är att behovet av större 
operationssalar måste prövas utifrån vilken typ av ingrepp som ska utföras. 

Då genomgången av befintlig operationskapacitet visar att alla operationssalar, förutom ett 
fåtal, följer ventilation-hygieniska riktlinjer för operationsverksamhet, och behovsanalysen 
inte visar på att antalet salar är för få, ser utredningen inte att påkallade behov av 
nybyggnation i operationskapacitet är angelägna utifrån dessa argument.  

De sju salar som inte följer de ventilationstekniska riktlinjerna bör om de ska fortsatt 
nyttjas åtgärdas.  

En del operationsavdelningar finns idag i fastigheter som inom några år behöver rustas 
upp. Fortsatt utredning måste därför ge svar på frågan vad som är patientsäkert och mest 
ekonomiskt sett ur vårdproduktion att rusta upp befintlig fastighet eller bygga nytt. Vid 
nybyggnad rekommenderas att bygga generella salar för flexibel användning. 

Om det främst är den moderna utrustningen som driver behov av större salar behöver vi 
ställa oss frågan om den utrymmeskrävande och därmed kostnadsdrivande utrustningen är 
nödvändig i alla operationssalar?  

Kommande investeringsanmälningar bör främst prövas utifrån patientnytta, 
arbetsmiljöaspekter och möjlighet till effektiviseringsvinster i det fall större salar ger 
utrymme för ny utrustning eller nya arbetssätt. Argumentation om att man inte kan behålla 
eller rekrytera rätt personal om man inte har nya, stora operationssalar med utrustning i 
toppstandard kan inte vara skäl nog för investeringar.   

3.4 Rekommendationer 
Baserat på utredningens analys och slutsatser rekommenderas följande: 

• Regionen bör besluta om riktlinje för operationssalars storlek och funktion 
för samtliga salskategorier. En dylik riktlinje bör föregås av och baseras på 
en riktlinje för vilken typ av ingrepp som kräver olika typ av salsstorlek 
och utrustning.  

• Besluta normtal för nyttjandegrad av regionens operationssalar 
• Om behov av utökad kapacitet uppstår, trots att förvaltningen uppnått 

normtalet för nyttjandegrad, ska i första hand produktionsstyrning till 
andra operationsenheter, inom eller utom förvaltningen sökas.  

• Använd föreliggande rapports prognos rörande behov av antal salar per 
förvaltning vid beredning av investeringsärenden 
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• I det fall fastigheters och lokalers skick kräver reinvesteringsinsatser bör 
överflödiga salar i kategori A1 inte ersättas. 

• Om investeringsbehov trots ovan nämna insatser kvarstår ska salar byggas 
i kategori A3 och B3.   

• De sju salar som inte följer de ventilationstekniska riktlinjerna bör om de 
ska fortsatt nyttjas åtgärdas.  

• Uppdatera prognosen med två-årsintervall 
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Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen 

Behandling av ärenden med stöd av delegering från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
punkt 5 i delegeringsordning fastställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2019-09-
05, § 206  

Tillämpningsanvisning för ersättning vid 

provtagning för påvisande av antikroppar covid-19 

Diarienummer HS 2020-00742 

Beslut 

1. Hälso- och sjukvårdsdirektören fastställer tillämpningsanvisning för 
ersättning vid provtagning för påvisande av antikroppar för covid-19. 

Sammanfattning av ärendet  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har den 24 juni 2020, § 189, beslutat om egenavgift 
för serologisk testning (antikroppstestning) avseende covid-19 (dnr HS 2020-
00580). Egenavgiften fastställdes till 160 kronor för personer som inte omfattas 
av avgiftsfrihet. Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Beslutet gäller 
från och med 1 juni 2020 till och med 31 december 2020.  

Testerna kommer att utföras av Västra Götalandsregionens egna verksamheter 
samt vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med. 

 
Tillämpningsanvisning 

Vårdgivare som erbjuder antikroppstester covid-19 ersätts med 750 kr för varje 
utfört test. Denna ersättning ska täcka kostnad för material, analys och 
arbetsinsats för vårdgivaren. 

I de fall egenavgift erläggs får vårdgivaren behålla den. 

Ingen medicinsk bedömning behöver genomföras i samband med provtagningen. 

 

Beslutsdatum 2020-08-05 
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Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Beslutet skickas till  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för anmälan 
 Marie Gustafsson för spridning inom vårdval och övriga avtalsformer 
 Styrelsen för Närhälsan 
 Styrelsen för regionhälsan 
 Samtliga sjukhusstyrelser 
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