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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-10-02 
Diarienummer SKAS 2020-00553 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Jenny Berg 
Telefon: 076-84 38 522 
E-post: Jenny.berg@vgregion.se 

Till Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Fastighetsöverenskommelse (FÖK) 2021 mellan 
Skaraborgs Sjukhus och Västfastigheter  

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner fastighetsöverenskommelse för 2021 med 

Fastighetsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Fastighetsöverenskommelsen är en ettårig överenskommelse mellan Skaraborgs 
Sjukhus och Västfastigheter om de tjänster Västfastigheter ska leverera till 
förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och kostnader. 
Fastighetsöverenskommelsen (FÖK) omfattar både de tjänster Västfastigheter 
levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av Västfastigheter. Till 
grund för FÖK ligger styrmodellen ”Servicesamspel Ledningsstruktur 
Västfastigheter” som beslutas av regiondirektören. 

I styrmodellen ingår en regiongemensam beskrivning och definition av de olika 
tjänsterna och en regiongemensam prislista för dessa tjänster. Prislistan och 
tjänstekatalogen för 2021 är beslutade av regiondirektören. 

Till FÖK bifogas även ett budgetunderlag avseende internhyror för 2021. 
Internhyrorna omfattas inte av styrmodellen för FÖK utan dessa regleras genom 
policy för hantering av internhyror inom Västra Götalandsregionens lokaler. 

Till 2021 års överenskommelse har det skett en räntejustering på interna 
hyresavtal på 7,5 procent. Med indexuppräkning på 2 procent har därför hyrorna 
justerats ned med 5,5 procent. Vi får motsvarande lägre ersättning. 

Samtliga servicetjänster bekostas till fullo av respektive kund och motsvarar den 
totala självkostnaden för innevarande år. Avtalstiden i FÖK är ett år utan 
möjlighet till uppsägning. Detta innebär att även priser på ingående tjänster 
kommer vara låsta under samma tid. Upprättande av nya FÖK sker löpande enligt 
upprättat årshjul. 
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Ersättningsnivå 

För tjänster och funktion inom ”normalintervallet” uppgår kostnaden för 2021 
med 10 215 233 kr. 

Hyreskostnader uppgår till 258 875 000 kr, se bilaga Fastighetsöverenskommelse 
FÖK 2021 - Skaraborgs Sjukhus.  

Förändring 

Uppsagda lokaler i Falköping samt att SkaS flyttar verksamhet som vi tidigare 
haft i externt förhyrda lokaler in till sjukhuset. Detta ger en hyresminskning på ca 
3 000 000 kr/år. 

SkaS hyr ut Paviljongen, plan 2, i Skövde till Hälsan & Arbetslivet och får där en 
intäkt på ca 1 000 000 kr/år 

Beredning 
2020-09-11 Information till Presidie 

2020-10-06 Sjukhusledningen  

2020-10-07 MBL § 19 

2020-10-29 Styrelsemöte 

2020-10-21 MBL § 11  

 

Skaraborgs Sjukhus 

 

Jörgen Thorn 

Sjukhusdirektör 

 

 

 

Jenny Berg 

Verksamhetschef stöd och 
service 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
• Fastighetsöverenskommelse FÖK 2021 - Skaraborgs Sjukhus och 

Västfastigheter. 

Beslutet skickas till 
• Västfastigheter 

vastfastigheter@vgregion.se 
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Västfastigheter, Västra Götalandsregionen   Sida 1 av 2 

Fastighetsöverenskommelse (FÖK) 2021 mellan Skaraborgs Sjukhus och 
Västfastigheter 

1. Inledning 

Fastighetsöverenskommelsen är en ettårig överenskommelse mellan xxx och Västfastigheter om 

de tjänster Västfastigheter ska leverera till förvaltningen; inklusive uppskattade volymer och 

kostnader. Fastighetsöverenskommelsen omfattar både de tjänster Västfastigheter levererar i 

egen regi och de tjänster som har upphandlats av Västfastigheter.  

Till grund för FÖK ligger styrmodellen ”Servicesamspel Ledningsstruktur Västfastigheter” som ska 

beslutas av regiondirektören. 

2. Förtydligande principer och förhållningssätt 

I styrmodellen ingår en regiongemensam beskrivning och definition av de olika tjänsterna och en 

regiongemensam prislista för dessa tjänster. Prislistan och tjänstekatalogen för 2020 är beslutade 

av regiondirektören. 

Till FÖK bifogas ett budgetunderlag avseende internhyror för 2021. Internhyrorna omfattas inte 

av styrmodellen för FÖK utan dessa regleras genom policy för hantering av internhyror inom 

Västra Götalandsregionens lokaler. För externt inhyrda lokaler bifogas även ett budgetunderlag 

som gäller hyresnivåer mellan hyresgäst och extern fastighetsägare. 

Samtliga servicetjänster bekostas till fullo av respektive kund och motsvarar den totala 

självkostnaden för innevarande år.  

Avtalstiden i FÖK ska vara ett år utan möjlighet till uppsägning. Detta innebär att även priser på 

ingående tjänster kommer vara låsta under samma tid. Upprättande av nya FÖK sker löpande 

enligt upprättat årshjul. 

3. Fakturering 

Västfastigheter fakturerar månatligen en tolftedel av årsbeloppen med undantag för tjänsterna 

med styckavrop där faktureringen sker löpande. 

FÖK kommer även att innehålla en spannavstämning i november 2021 genom ett intervall på +/- 3 

% avseende den fasta kontraktssumman. Spannavstämningen ska fungera enligt följande: 

• avvikelser inom intervallet ska hanteras inom Västfastigheters resultat  

 

• avvikelser utanför intervallet påverkar kundens resultat genom att hela kostnadsökningen 

betalas respektive hela kostnadsminskningen får erhållas. 

4. Uppföljning och kommunikation 

Västfastigheter ansvarar tillsammans med Skaraborgs Sjukhus för uppföljning av 

överenskommelsen och tjänsterna.  
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Titel: [Document::Title] 

Sida 2 av 2 Västfastigheter, Västra Götalandsregionen  

Parterna ansvarar för att innehållet i denna överenskommelse kommuniceras inom den egna 

förvaltningen. 

Underskrift 

Västfastigheter   Skaraborgs Sjukhus 

 

Ort och datum    Ort och datum 

 

Lars Janson    Jörgen Thorn 

Fastighetsdirektör   Sjukhusdirektör 

 

 

    Styrelse för Skaraborgs Sjukhus 

    Ort och datum 

     

    Pär Johnson 

    Ordförande 

 

 

Bilagor: 

1.) Specifikation FÖK-underlag 

2.) Budgetunderlag intern- och externhyror 
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Förvaltning - 734 Skaraborgs sjukhus

Gäller för år - 2021

Tjänstekatalog nivå 1 

Tjänster eller funktion inom "normalintervallet" Helårskostnad för tjänsten kr

Summering av tjänstekatalog nivå 2 med underliggande Aff-koder 9 780 000 kr

Beredskap under kvällstid på kritisk utrustning åt hyresgästen 120 000 kr

Tekniska säkerhetsanläggningar (TSA) i externt inhyrda lokaler 215 233 kr

Kameraövervakning 100 000 kr
Tjänsteöverenskommelse inom "normalintervallet" totalt 
- (Faktura 1/12 FÖK)

10 215 233 kr

Hyreskostnader totalt (redovisas som bilagor) 258 875 000 kr

FÖK total (Hyreskostnader + normalintervallet) 269 090 233 kr

Styckavrop löpande AO - (Drift) 550 000 kr

Styckavrop kundprojekt - (Projekt) 2 500 000 kr

Styckavrop totalt 3 050 000 kr
272 140 233 kr

Tjänstekatalog nivå 1 - FÖK
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Hyreskontrakt Namn Nyttjare Namn Budget 2021 Area Kontraktsbeskrivning

Skaraborgs sjukhus Mariestad, 3100

3100-101-T501 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 59 984 kr 0 m² Hyrestillägg 501 - Funktionsförändringar 2015

3100-303 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 8 400 kr 0 m² P1-030, P1-031, P1-032, P1-033 - 3 p-platser, 

Vuxenpsyk, P1-179 - 1 p-plats, Mobila teamet, P1-

132 - 1 p-plats BUP.

3100-101-000 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 37 515 kr 34 m²

3100-101-005 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 1 836 128 kr 925 m²

3100-101-006 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 157 256 kr 0 m²

3100-101-009 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 2 790 245 kr 1 632 m² Projekt G3075

3100-101-013 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 2 852 687 kr 1 560 m²

3100-101-016 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 1 403 163 kr 707 m²

3100-101-018 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 317 772 kr 192 m²

3100-101-021 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 42 756 kr 25 m²

3100-101-022 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 10 151 kr 12 m²

3100-101-025 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 47 997 kr 44 m²

3100-101-026 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 689 334 kr 368 m²

Summa Skaraborgs sjukhus Mariestad: 10 253 388 kr 5 496 m²

Skaraborgs sjukhus Lidköping, 3300

3300-100-T500 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 835 479 kr 0 m² Hyrestillägg 500 -  Hus 4 plan 2, BUP

3300-100-T501 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 224 214 kr 0 m² Hyrestillägg 501 -  Hus 12 pl 12, röntgen LDT-2

3300-100-T502 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 123 087 kr 0 m² Hyrestillägg 502 (36) - Allm Funkför 2013

3300-100-T503 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 886 227 kr 0 m² Hyrestillägg 503 - Röntgen etapp 2 hus 12 pl 1

3300-100-T504 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 59 984 kr 0 m² Hyrestillägg 504 -  Funktionsförändringar 2015

3300-100-T505 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 128 900 kr 0 m² Hyrestillägg 505 -  Hus 15 pl 3 nytt vårdrum

3300-100-T506 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 115 051 kr 0 m² Hyrestillägg 506 -  Nya vårdrum hus 13-24 pl 3

3300-100-T507 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 115 051 kr 0 m² Hyrestillägg 507 -  Funktionsförändringar 2016

3300-100-T508 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 99 651 kr 0 m² Hyrestillägg 508 -  Funktionsförändringar 2018
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3300-304-001 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 50 400 kr 0 m² 12 platser: P3-045 -Barn kvinnoklinik 1 pl, P5-039-

041 - M2 3 pl, P5-043 - MT jour 1 pl, P6-012 - Mobila 

teamet 1 pl, P5-042 - Närsjukvårdsteam 1 pl, P2-081 - 

Palliativa teamet 1 pl, P4-121-123 - Skas ledning 3 pl, 

P2-023 - 1 p-plats BUP

3300-100-000 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 35 329 529 kr 21 336 m²

3300-100-002 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 3 920 071 kr 1 973 m²

3300-100-004 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 117 831 kr 117 m²

3300-100-006 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 464 016 kr 480 m²

3300-100-010 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 35 676 kr 49 m²

3300-100-012 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 377 768 kr 374 m²

3300-100-015 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 1 984 576 kr 1 033 m²

3300-100-016 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 349 925 kr 195 m²

3300-100-017 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 281 867 kr 315 m²

3300-100-020 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 9 930 kr 14 m²

3300-100-021 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 15 447 kr 21 m²

3300-100-022 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 6 252 kr 9 m²

3300-100-023 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 35 722 kr 56 m²

3300-100-028 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 5 517 kr 8 m²

3300-100-030 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 18 390 kr 25 m²

3300-100-032 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 129 095 kr 176 m²

3300-100-036 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 331 013 kr 240 m²

3300-308 Skaraborgs sjukhus 734-41060 VUP mott Lidköping 4 200 kr 0 m² P4-120 - 1 p-plats Psyk öppenvård

3300-309 Skaraborgs sjukhus 734-21160

Arbetsterapi och Fysioterapi/ 

KSS 4 200 kr 0 m² P2-011 - 1 p-plats Understödd hemgångsteam

Summa Skaraborgs sjukhus Lidköping: 46 059 069 kr 26 415 m²
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Skaraborgs sjukhus Skövde, 3500

3500-101-T500 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 121 364 kr 0 m² Hyrestillägg 500 - Funktionsförändring 2013

3500-101-T501 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 369 367 kr 0 m² Hyrestillägg 501 - Läkemedelsfunkt. Hus 2 pl 1

3500-101-T502 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 181 560 kr 0 m² Hyrestillägg 502 - Nukleärmedicin Hus 07 pl 3

3500-101-T504 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 615 261 kr 0 m² Hyrestillägg 504 - Funktionsförändring 2014

3500-101-T505 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 1 199 245 kr 0 m²

Hyrestillägg 505 - Evakueringslokaler för "KSS om- 

och tillbyggnad, del av huvudetapp 1, inkl PCB-

sanering etapp 2.

3500-101-T506 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 589 983 kr 0 m² Hyrestillägg 506 - Funktionsförändringar 2015

3500-101-T507 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 579 256 kr 0 m² Hyrestillägg 507 - Funktionsförändringar 2016

3500-101-T508 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 568 529 kr 0 m² Hyrestillägg 508 - Funktionsförändringar 2017

3500-101-T509 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 543 297 kr 0 m² Hyrestillägg 509 - Funktionsförändringar 2018

3500-308-002 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 155 400 kr 0 m² 37 platser - P10-075-077 Skas Hjärtmott, P11-011-

012 Skas Barn och ungdomsmedicin,  P11-013 Skas 

Förlossning bakjour, P12-010 Skas Miljögrupp, P2-

146-147 Skas Palliativa enheten, P3-103-107 Skas 

sjukgymn arbetsterapi, P3-213 Skas Beredskap 

säkerhet, P4-398 Skas Hemrehab, P4-399 Skas 

Hemrehab, P4-400-401 Skas Stroke, P6-028-033 Skas 

psyk,  P6-034-035 Skas BUP Mellanvård, P6-036-037 

Skas Njurmedicin, P6-041 Skas BUP Mellanvård, P8-

001 Skas IVC-jour MTA, P8-002 Skas IVC-jour 

Röntgen, P8-003 Skas IVC-jour MTR, P6-001-004 Skas 

Kapell

3500-315 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 12 600 kr 0 m² P6-038, P6-039, P6-040 - 3 st p-latser Dialys

3500-101-000 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 74 776 739 kr 51 091 m²

3500-101-002 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 416 249 kr 252 m²

3500-101-004 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 6 337 439 kr 3 088 m²

3500-101-006 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 209 504 kr 175 m²

3500-101-007 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 690 805 kr 683 m²

3500-101-009 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 809 095 kr 413 m²

3500-101-011 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 2 744 620 kr 1 331 m²

3500-101-016 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 822 797 kr 814 m²
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3500-101-018 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 1 684 648 kr 719 m²

3500-101-021 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 2 352 986 kr 2 908 m²

3500-101-023 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 944 168 kr 934 m²

3500-101-024 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 343 886 kr 340 m²

3500-101-026 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 58 764 kr 83 m²

3500-101-027 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 6 526 172 kr 2 797 m²

3500-101-030 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 3 511 536 kr 1 333 m²

3500-101-032 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 3 068 445 kr 1 456 m²

3500-101-034 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 243 410 kr 198 m²

3500-101-036 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 2 705 963 kr 1 284 m²

3500-101-038 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 59 623 kr 49 m²

3500-101-040 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 8 031 165 kr 3 791 m²

3500-101-042 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 2 717 554 kr 1 290 m²

3500-101-044 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 6 533 398 kr 3 084 m²

3500-101-046 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 661 658 kr 514 m²

3500-101-049 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 315 768 kr 446 m²

3500-101-052 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 194 700 kr 275 m²

3500-101-055 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 222 312 kr 314 m²

3500-101-057 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 413 472 kr 511 m²

3500-101-060 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 26 196 kr 37 m²

3500-101-063 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 71 862 kr 102 m²

3500-101-065 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 0 kr 3 085 m²

3500-101-066 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 5 502 104 kr 3 085 m²

3500-101-067 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 1 635 998 kr 803 m²

3500-101-069 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 15 930 kr 23 m²

3500-101-070 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 21 948 kr 31 m²

3500-101-071 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 3 894 kr 6 m²

3500-101-090 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 11 499 306 kr 7 718 m²

3500-101-091 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 3 406 398 kr 2 529 m²

Summa Skaraborgs sjukhus Skövde: 154 516 374 kr 97 586 m²
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Skaraborgs sjukhus Falköping, 3800

3800-100-T500 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 123 087 kr 0 m² Hyrestillägg 500 -  Funktionsförändringar 2013

3800-100-T501 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 701 595 kr 0 m² Hyrestillägg 501 -  hus 45 plan 2 äldrepsyk

3800-100-T502 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 701 595 kr 0 m² Hyrestillägg 502 -  hus 4 plan 2 beroende

3800-100-T503 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 323 914 kr 0 m² Hyrestillägg 503 -  mottagn. hus 3, 31,  pl 2, 4

3800-100-T504 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 119 968 kr 0 m² Hyrestillägg 504 -  Funkt.förändringar 2015

3800-100-T505 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 172 576 kr 0 m² Hyrestillägg 505 -  Funkt.förändringar 2016

3800-100-T506 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 112 921 kr 0 m² Hyrestillägg 506 -  Funkt.förändringar 2017

3800-100-T507 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 110 790 kr 0 m² Hyrestillägg 507 -  Funkt.förändringar 2018

3800-306 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 75 600 kr 0 m² 18 platser: P6-004-007 - Rättpsyk 4 pl, P2-096 - 

Beroendeavd 1 pl, P2-097 - Närsjukvårdsteam 1 pl 

(från 170901), P1-005-006 - Dagkirurgi 2 pl (från 

150401), P4-010-012 - Ledning 3 pl (från 150401), P4-

008-009 - Skas Mellanvård 1, 2 och 3 - 3 pl (från 

150701), P4-026 Psykosavd,  P4-045 Äldrepsyk (från 

170501), P1-003 MT (från 181101), P4-026 

Psykosavdelning - 1 pl, P4-006 Psykiatrisk mott 

Falköping - 1 pl 

3800-100-001 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 21 407 894 kr 12 300 m²

3800-100-002 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 161 369 kr 98 m²

3800-100-004 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 549 481 kr 332 m²

3800-100-006 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 401 353 kr 223 m²

3800-100-007 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 110 393 kr 67 m²

3800-100-008 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 57 927 kr 45 m²

3800-100-009 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 61 329 kr 78 m²

3800-100-010 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 374 044 kr 226 m²

3800-100-011 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 182 885 kr 111 m²

3800-100-013 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 44 089 kr 69 m²

3800-100-014 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 10 298 kr 16 m²

3800-100-018 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 688 047 kr 535 m²

3800-100-019 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 16 734 kr 13 m²

3800-100-020 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 139 025 kr 108 m²

3800-100-021 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 58 700 kr 57 m²
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3800-100-022 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 10 942 kr 9 m²

3800-100-024 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 111 855 kr 168 m²

3800-100-025 ÖS3 734-23630 Hyra OH Falköping 163 438 kr 224 m²

3800-100-028 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 56 686 kr 79 m²

3800-100-036 ÖS3 734-23630 Hyra OH Falköping 430 914 kr 670 m²

3800-100-040 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 14 160 kr 22 m²

3800-100-041 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 4 928 514 kr 3 359 m²

3800-100-043 M2 734-20020 Medicinmott Falköping 593 340 kr 359 m²

3800-100-044 ÖS3 734-23600 Tomytor SkaS 323 565 kr 196 m²

3800-100-045 M2 734-28200 Övergripande M2 21 516 kr 13 m²

3800-100-046 M5 734-45040 VUP Mellanvård Beroende Falköping 145 204 kr 94 m²

3800-100-047 M2 734-47120 Äldrepsyk mott Falköping 1 047 324 kr 678 m²

3800-100-048 ÖS1 734-24120 Sjukhuskyrkan 83 673 kr 65 m²

3800-100-049 FK5 734-22870 Facklig tid 34 113 kr 27 m²

3800-100-050 S1 734-21050 Centralreception KSS 64 548 kr 39 m²

3800-100-051 K6 734-21330 Postop Falköping 903 665 kr 546 m²

3800-100-052 K6 734-22510 Anestesiavd Falköping 329 358 kr 199 m²

3800-100-053 S1 734-24680 Läkemedelsfunktionen 10 758 kr 7 m²

3800-100-054 M3 734-23310 Närsjukvård M3 28 136 kr 17 m²

3800-100-055 M5 734-41050 VUP mott Falköping 38 618 kr 38 m²

3800-100-057 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 467 814 kr 905 m²

3800-100-058 M2 734-20030 Med läkare Fal, Mar 68 685 kr 42 m²

3800-100-059 M5 734-42070 Hjärnstim.mottagning 411 283 kr 249 m²

3800-100-060 ÖS3 734-23630 Hyra OH Falköping 43 032 kr 26 m²

3800-100-061 Skaraborgs sjukhus 734-231201 Skaraborgs sjukhus 32 584 kr 21 m²

Summa Skaraborgs sjukhus Falköping: 37 069 339 kr 22 321 m²
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Skas externt förhyrda lokaler

39103-02 Hova 3:77 734-26070 Ambulansstation Mariestad 55 962 kr 118 m² Ambulans Gullspång, Bramsgården, Hova Roslund

39106-01 Solen 1 734-26070 Ambulansstation Mariestad 1 031 687 kr 723 m² Ambulans Mariestad, Stockholmsv. 132 

39227-01 Tömmen 2 734-26040 Ambulanssjukv Lidköping 972 872 kr 1 000 m² Ambulans Lidköping, Tomväktarg. 2

39305-01 Skruven 1 734-26040 Ambulanssjukv Lidköping 356 511 kr 400 m² Ambulans Vara, Kungsg. 38

39355-01 Skara Sporren 10 734-26060 Ambulansverksamhet Skara 1 296 000 kr 1 240 m² Ambulans Skara, Axvallag. 14

39355-01-T001 Skara Sporren 10 734-26060 Ambulansverksamhet Skara 42 350 kr 0 m² Skara.

39401-06 Brage 9 734-41020 VUP mott Skövde 0 kr 303 m² Logopedmottagning, Långg 13 Skövde

39401-06-001 Brage 9 734-231201 Skaraborgs sjukhus 268 551 kr 303 m² Logopedmottagning, Långg 13 Skövde

39421-01 Heimdal 18 734-49020 S:ta Helenamott äts.enh Skövde 0 kr 438 m² Ätstörningsenhet Skövde, Hertig Johans g 16

39437-01 Stenkullen 2 734-26020 Ambulanssjukv Skövde 3 690 517 kr 3 190 m² Ambulans Skövde, Gruvg. 2

39437-01-T002 Stenkullen 2 734-26020 Ambulanssjukv Skövde 88 600 kr 0 m²

Hyrestillägg 2, anpassning lokaler ambulanscentral 

Skövde Stenullen

39441-01 Norra Rosenhaga 1 734-21190 Stud.boende Mariestadsv Skövde 455 972 kr 490 m² Studentboende Mariestadsv 101 Skövde.

39450-01 Dagsländan 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 35 852 kr 41 m² 1 rum och kök, Barkv.4 C, Skövde

39450-02 Dagsländan 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 60 606 kr 76 m² 3 rum och kök, Barkv.20 A, Skövde

39451-01 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 49 171 kr 59 m² 2 rum och kök, Timmerv.31 D, Skövde

39451-02 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 31 338 kr 32 m² 1 rum och kokvrå, Timmerv.21 D, Skövde

39451-03 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 61 255 kr 76 m² 3 rum och kök, Timmerv.27 C, Skövde

39451-04 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 42 738 kr 50 m² 2 rum och kokvrå, Timmerv.7 B, Skövde

39451-05 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 69 912 kr 94 m² 4 rum och kök, Timmerv.35 G, Skövde

39451-06 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 66 772 kr 94 m² 4 rum och kök, Timmerv.35 G, Skövde

39451-07 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 44 892 kr 54 m² 2 rum och kokvrå, Timmerv.15 F, Skövde

39451-08 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 33 504 kr 32 m² 1 rum och kokvrå, Timmerv.15 F, Skövde

39451-09 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 60 434 kr 72 m² 3 rum och kök, Timmerv.15 F, Skövde

39451-10 Ekoxen 10 734-231201 Skaraborgs sjukhus 30 624 kr 35 m² 1 rum och kök, Timmerv.7 A, Skövde

39539-01 Torp 1:21 734-26080 Ambulansstn Mölltorp 917 318 kr 554 m² Ambulans Mölltorp, Prästg. 20

39600-02-001 Lyran 1 734-26010 Ambulansstn Falk/Tidaholm 1 126 400 kr 1 406 m² Ambulans Falköping, Midfaleg. 4

39651-01 Kv Thule 6 o 7 734-26010 Ambulansstn Falk/Tidaholm 87 200 kr 81 m² Ambulans Tidaholm, Västra Drottningv. 16

Summa Externavtal: 10 977 038 kr 10 961 m²

Summa: 258 875 208 kr 162 780 m²
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-09-17 
Diarienummer SKAS 2020-00562 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Annette Jarlshammar 
E-post: 
annette.trenge.jarlshammar@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Överenskommelse mellan Skaraborgs Sjukhus 
och Sahlgrenska Universitetssjukhuset om 
regional laboratoriemedicin 2021 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner överenskommelsen med 

styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset gällande regional 
laboratoriemedicin för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionfullmäktige beslutade den 4 februari 2020 att all laboratoriemedicinsk 
analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 
januari 2021 ska organiseras under styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

Regionstyrelsen beslutade 23 juni 2020 om ekonomimodell för den samlade 
laboratorieverksamheten. 

Under ledning av koncernkontoret har regionen arbetat fram en mall för 
överenskommelser mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården, 
Södra Älvsborgs Sjukhus, Skaraborgs sjukhus, samt Sjukhusen i Väster. En 
överenskommelse har nu utarbetats mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Skaraborgs sjukhuset. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Regionfullmäktige beslutade den 4 februari 2020 att all laboratoriemedicinsk 
analysverksamhet i egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 
januari 2021 ska organiseras under styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.  

Under ledning av Koncernkontoret har en modell för tecknande av 
överenskommelser mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regional 
laboratoriemedicin som utförare och övriga förvaltningar som beställare tagits 
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fram. Överenskommelser har nu utarbetats mellan Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Regional laboratoriemedicin och respektive 
sjukhusförvaltning. I överenskommelserna har preciserats Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets, Regional laboratoriemedicin ansvar för patientnära analyser, 
bårhus och utbudspunkter. 

Regionstyrelsen beslutade 23 juni 2020 om ekonomimodell för den samlade 
laboratorieverksamheten. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Enligt bifogat förslag till överenskommelse ingår inte den laboratoriediagnostik 
som Skaraborgs sjukhus erhåller från upphandlad leverantör. Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Regional laboratoriemedicin tillhandahåller specialanalyser 
för Skaraborgs sjukhus. Dessa ersätts enligt fastställd mellansjukhusprislista. Det 
finns möjlighet för Skaraborgs Sjukhus att från Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Regional laboratoriemedicin kunna erhålla 
specialistkompetens för att styra och leda samarbetet med extern avtalspartner 
Unilabs AB. Avrop sker vid behov och faktureras löpande under året.  

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Annette Trenge Jarlshammar 
Chefläkare

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
• Förslag på överenskommelse 

Tidigare beslut 
• Regionfullmäktige 2020-02-04 § 13 Samordning av laboratoriemedicinsk 

diagnostik i Västra Götalandsregionen 

Besluten skickas till 
För kännedom 

• Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se  

• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se  
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Om dokumentet 
2020-08-27 ställde sig Koncernledning hälso- och sjukvård bakom mallen med 
uppmaningen att det som i övrigt läggs till under del 1 i överenskommelsen ska vara av 
väsentlig natur. 

Överenskommelsen består av två delar. Den första delen, avsnitt 1, är unik för 
överenskommelsen mellan de två parterna. Den andra delen är gemensam för flera 
överenskommelser om laboratorietjänster. 

Detta är en mall. Kursiv text är information som hör till själva mallen och ska 
kontrolleras, justeras eller tas bort ur själva överenskommelsen. 
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1 Överenskommelse 
Överenskommelse mellan Skaraborgs Sjukhus, fortsättningsvis benämnt Sjukhuset, och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regional laboratoriemedicin, fortsättningsvis benämnt 
Regional laboratoriemedicin. 

Regional laboratoriemedicin tillhandahåller laboratorieverksamhet till Sjukhuset under år 
2021.  

 

Enligt beslutade styrprinciper, Policy Styrning i Västra Götaland RS 2019-0249, tecknar 
styrelser och nämnder överenskommelser med varandra. 

 

 

Västra Götaland 2020-MM-DD 

 

 

 ________________________________  
Pär Johnsson 
Ordförande 
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus  
 
 
 
 ________________________________  
Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 
Skaraborgs Sjukhus  

 

 

 

 ________________________________  
Förnamn Efternamn 
Ordförande 
Styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 
 
 
 ________________________________  
Ann-Marie Wennberg 
Sjukhusdirektör 
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1.1 Särskilda noteringar 
Här noteras de delar som är unika för just denna överenskommelse till exempel om 
sjukhuset har bårhusverksamhet eller inte samt på vilket sätt tidigare 
laboratorieorganisation på sjukhuset ansvarat och arbetet med PNA. 

Se hänvisning till kapitel 1 under avsnitt 3.2 och avsnitt 10. 

Skaraborgs Sjukhus huvudleverantör av laboratorietjänster är Unilabs AB (avtal RS 
201804403–001). I detta avtal ingår även bårhusverksamhet och PNA (patientnära 
analyser). Tilläggsavtal finns för blodgasinstrument.  

Laboratoriemedicinsk kompetens från Regional Laboratoriemedicin 

Möjlighet för Skaraborgs Sjukhus att kunna erhålla specialistkompetens för att styra och 
leda samarbetet med extern avtalspartner Unilabs AB. Avrop sker vid behov och faktureras 
löpande under året.  

Analyser eller medicinska bedömningar från Regional laboratoriemedicin 

Laboratorietjänster, specialdiagnostik som inte ingår i avtalet med Unilabs AB (avtal RS 
201804403–001). Analyserna debiteras mellansjukhusprislistan. 

Analyser från Unilabs 

Övriga förvaltningar med laboratoriemedicinsk verksamhet inom Västra 
Götalandsregionen kan vid kapacitetsbrist använda detta avtal efter godkännande av 
kontaktperson för Skaraborgs Sjukhus., enligt det regionövergripande avtalet med Unilabs 
AB (avtal RS 201804403–001). 

 

1.2 Utbudspunkter 
Regional laboratoriemedicins utbudspunkter för Sjukhuset ska vara samma 2021 som de 
varit 2020. Eventuellt behov av förändring av utbudspunkter ska behandlas i samråd 
mellan parterna enligt beskrivning i kapitel 16. 

Skaraborgs sjukhus har vid ingåendet av detta avtal ingen egen laboratorieverksamhet, 
därmed inga utbudspunkter. 
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2 Ramverk 

2.1 Politisk organisation 
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och tandvård styrs av nämnder och 
styrelser. Ansvaret fördelas enligt de reglementen och ägardirektiv som regionfullmäktige 
fastställt.  

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

Styrelserna för NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus (SkaS), Sjukhusen i väster (SV), 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ska bedriva 
vård enligt vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och enligt uppdrag 
från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen. 

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-04 att all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i 
egen regi inom Västra Götalandsregionen från och med den 1 januari 2021 organiseras 
inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har fördelat i reglementen tecknar nämnder och 
styrelser överenskommelser med varandra samt avtal med andra aktörer.  

2.2 Principer för överenskommelsen 
Principen är att sjukhusen beställer tillgång till laboratorietjänster relevant för den sjukvård 
som bedrivs utan att precisera vilka analyser eller vilka volymer som åsyftas. Analyslistan 
utvecklas i samråd mellan parterna. 

VGR har regelverk som ska följas. Överenskommelsen beskriver inte detaljer som täcks av 
detta regelverk. 

Samspelet värnar utvecklingen för båda parter. Laboratoriemedicin ska bedrivas som en 
del av sjukhusverksamheten och därför utvecklas med densamma. Parterna ska informera 
varandra om utvecklingsplaner, inklusive vårdprogram och standardiserade vårdförlopp, 
som kan påverka behovet av laboratorietjänster. Parterna ska också framföra behov och 
önskemål om förändring av samspelet om laboratorietjänster. 

Laboratorieverksamheten ska upplevas som en del av sjukhusverksamheten. Samarbete 
och utveckling ska vara lika naturligt över organisationsgränser som inom den egna 
organisationen. Vårdkedja, vårdutveckling, utveckling av laboratorieverksamhet eller 
kollegialt samarbete ska inte hindras av organisationsgränser. Målet för överenskommelsen 
är det bästa för patient och VGR 

2.3 Ekonomi 
Principerna för ekonomihanteringen är beslutad av Regionstyrelsen i juni 2020. RS 2020-
02489. Där fastställdes också ersättningsnivåerna för år 2021. 

I enlighet med RFs beslut ska kostnaden för laboratorietjänster, genom effektivisering och 
med stöd av benchmarking, över tid bli lägre. 
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2.4 Parter 
Västra Götalandsregionen, VGR, har, genom beslut i Regionfullmäktige den 4 februari 
2020 (RS 2018-06700), valt att organisera all laboratoriemedicinsk analysverksamhet i 
egen regi inom styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Regional 
laboratoriemedicin ska fungera som laboratorieverksamhet åt VGRs alla 
sjukhusförvaltningar med undantag för Skaraborgs Sjukhus, SkaS, som har avtal med 
extern leverantör. 

Samspelet mellan Regional laboratoriemedicin och Sjukhuset regleras genom en 
överenskommelse. Överenskommelsen mellan Regional laboratoriemedicin och Sjukhuset, 
gemensamt kallat Parterna, grundar sig på detta dokument. 

3 Överenskommelsens omfattning 
Regional laboratoriemedicin åtar sig att till Sjukhuset leverera laboratorietjänster enligt 
överenskommelsen. 

Genom en effektiv och rationell laboratorieverksamhet ska Regional laboratoriemedicin 
tillgodose Sjukhusets behov av laboratorietjänster. 

Sjukhuset åtar sig att använda Regional laboratoriemedicin för sina laboratoriemedicinska 
behov enligt överenskommelsen. 

Regional laboratoriemedicin ska vara Sjukhusets part inom laboratoriemedicin och 
tillsammans med Sjukhuset arbeta med att utveckla den medicinska och därmed den 
laboratoriemedicinska verksamheten. Syftet är att kontinuerligt förbättra och förnya 
tjänster och analyser inom laboratoriemedicin i samarbete med Sjukhuset samt 
omvärldsbevaka utvecklingen inom laboratoriemedicin.  

Regional laboratoriemedicin ska ansvara för och bedriva laboratorieverksamhet vid 
Sjukhuset vilket innebär funktionsansvar för produktion av analyser/analyssvar samt de 
tjänster som hör till laboratorieverksamheten. 

3.1 Parternas gemensamma åtaganden 
Överenskommelsen handlar om att Regional laboratoriemedicin ska tillhandahålla 
Sjukhusets behov av laboratorieverksamhet men det är ett gemensamt åtagande att detta 
fungerar. Parterna åtar sig att vara transparenta i kommunikation, flexibla i samarbetet och 
visa respekt för varandras behov. 

Parterna har gemensamt ansvar för att volymer, sortiment och produktion är det bästa för 
patient och VGR. Föregående tolvmånaders produktionsvolymer ger en indikation på vad 
som förväntas av Regional laboratoriemedicin kommande år. Båda parterna ska bidra till 
att använd mängd, sortiment och produktion av laboratorietjänster är adekvat för patienten 
och kostnadseffektivt för VGR. Här beaktas alla möjligheter som, bland annat, 
stordriftsfördelar för Regional laboratoriemedicin och standardisering för sjukhuset; 
adekvat palett analyser ger säkrare diagnos och därmed rätt vård; automationsmöjligheter 
och stabila svarstider. 
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Parterna ska aktivt delta i samrådsarbetet, se avsnitt 16, såväl i det löpande operativa 
arbetet som i förändringar och utveckling. 

3.2 Regional laboratoriemedicins åtagande (Uppdraget)  
Regional laboratoriemedicin åtar sig att bedriva laboratoriemedicinsk verksamhet. 

Detta omfattar tjänster, produkter och analyser inom följande områden: 

• Klinisk kemi  
• Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, inklusive 

blodcentralsverksamhet och blodtappningsverksamhet – Ge blod 

• Klinisk mikrobiologi 
• Klinisk patologi och cytologi, inklusive obduktion och på vissa 

sjukhus  

• Klinisk genetik och genomik 

 

Laboratoriefunktionen ska vara en väl integrerad del i sjukvården. 
Laboratorieverksamheten ska kännetecknas av en hög medicinsk säkerhet och kvalitet. 
Servicegraden ska vara väl anpassad till vårdens behov, vilket bland annat innebär att 
laboratorieverksamheten ska vara väl anpassad till säsongsvariationer, semesterperioder 
och forskning. Uppdraget ska bedrivas så att Sjukhuset erhåller en patientprocess med hög 
säkerhet och kvalitet, eliminering av kvalitetsbristkostnader samt ett effektivt 
resursutnyttjande med hänsyn tagen till helheten. 

Regional laboratoriemedicin ska tillse att analyslistan kontinuerligt uppdateras i samarbete 
med Sjukhuset inom beslutad samrådsorganisation. Regional laboratoriemedicin ska 
utveckla tjänster, analyser och metoder. Regional laboratoriemedicin ska samarbeta med 
lokala och regionala företrädare för verksamheterna vårdhygien och smittskydd. 

3.3 Sjukhusets åtaganden 
Enligt regionfullmäktiges beslut ska Sjukhuset använda Regional laboratoriemedicin för 
sina laboratoriemedicinska behov enligt denna överenskommelse. 

Vid förändringar i vårdförlopp och vårdprogram och annan verksamhetsutveckling ska 
Regional laboratoriemedicin involveras i tidigt skede i syfte att tidigt identifiera påverkan 
på det laboratoriemedicinska samarbetet och verksamheten.  

4 Behov 
Regional laboratoriemedicin ska möta Sjukhusets vårdbehov. Anpassning till förändringar 
av behovet hanteras inom samrådsorganisationen, se avsnitt 16. 

5 Ackreditering  
Regional laboratoriemedicin ansvarar för att laboratoriet och analyser är ackrediterade i 
linje med vårdens, forskningens och samhällets behov. 
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6 ”Kundservice”, information och 
utbildning 

En servicefunktion ska finnas inom Regional laboratoriemedicin för respektive 
verksamhetsområde med uppgift att ge råd, stöd och konsultation för till exempel 
provtagning, svarstider, preliminära svar mm samt ha ett informationsansvar för ny 
metodik/nya analyser. Vid behov ska servicefunktionen kunna förmedla kontakt för 
fördjupad medicinsk konsultation. Servicegrad, rutiner, plattformar (digitalt och/eller 
analogt) med mera ska tas fram i gemensam dialog och beslutas i det gemensamma 
”samrådsorganet”.  

Regional laboratoriemedicin ska tillhandahålla en webbplats med provtagningsanvisningar 
och andra relevanta laboratoriemedicinska anvisningar. Webbsidan ska även presentera 
rutiner och allmän information som är av betydelse för uppdragets effektiva genomförande. 

7 Forskning, utveckling, utbildning och 
innovation 

Regional laboratoriemedicin ska bedriva egen forskning, undervisning och utveckling i 
nära samarbete med Göteborgs Universitet samt främja forskning initierad från regionens 
kliniska verksamheter. Detta sker till exempel genom att Regional laboratoriemedicin 
upplåter lokaler, personal, viss tyngre utrustning, medel för förenade tjänster och 
adjungeringar, handledning för verksamhetsförlagd utbildning, biobankning med mera.  
Samtliga verksamhetsområden och utbudspunkter inom Regional laboratoriemedicin skall 
ha status som Universitetssjukvårdsenheter och är så kallat upplåtna enheter med ansvar 
för forskning, utveckling, utbildning, och innovation. 

Både i Regional laboratoriemedicins ledning (arbetsutskott samt områdesledning) och i 
respektive verksamhetsområdes ledning finns en person utsedd från Sahlgrenska 
Akademin med särskilt ansvar för frågor kring undervisning, utbildning, forskning och 
innovation. 

Regional laboratoriemedicins verksamhet ska finnas representerad i de etablerade 
samverkansfora som finns mellan VGR/SU och Göteborgs universitet/Sahlgrenska 
Akademin enligt gällande nationella och regionala ALF-avtal samt enligt övriga 
avtal/överenskommelser tecknade med andra akademiska lärosäten och organisationer. 

8 Vårdprogram och SVF 
Regional laboratoriemedicin och de kliniska verksamheterna ska följa de medicinska 
riktlinjer, vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) som antas inom regionen på 
det sätt som samrådsorganet, se avsnitt 16, gemensamt bestämmer.  
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9 Verksamhetsförändringar 
Parterna ska, på sätt som samrådsorganet bestämmer, informera varandra om 
verksamhetsförändringar, som kan påverka den andra parten. 

10 Regelverk och myndighetsbeslut  
Parterna ska följa VGR-gemensamma policies, föreskrifter och riktlinjer. 

Om Parterna, genom beslut i det gemensamma samrådsorganet, avsnitt 16, är överens om 
att Regional laboratoriemedicins lokala utbudspunkt ska följa några av Sjukhusets lokala 
föreskrifter inom området ska detta tydligt dokumenteras (till exempel under kapitel 1). 

11 Smittskydd och vårdhygien 
Regional laboratoriemedicin ska vid behov medverka i den smittskyddsfunktion och arbete 
med vårdhygien som sker vid respektive lokalt sjukhus i enlighet med de regionala och i 
vissa fall lokala föreskrifter som upprättas. Regional laboratoriemedicin ska vid behov 
delta i det regiongemensamma arbetet inom dessa funktionsområden. 

12 Kvalitetsarbete och patientsäkerhet 
Parterna bedriver kvalitetsarbete i enlighet med VGRs riktlinjer inom området. Där 
beröringspunkter finns ska kvalitetsarbetet samordnas. Parterna ska medverka vid 
varandras avvikelsehantering där beröringspunkter finns.  

Parterna ska delta/medverka i händelse- och riskanalyser där beröringspunkter finns. 

Parterna ska lämna underlag till Sjukhusets respektive Regional laboratoriemedicins 
patientsäkerhetsrapportering och vid behov delta i patientsäkerhetsronder. 

13 Katastrofsituation och beredskap 
Regional laboratoriemedicin ska förhålla sig till och vara en aktiv part i respektive sjukhus 
”krisberedskapsplan/katastrofmedicinsk plan”, som i sin tur är framtagen utifrån 
regiongemensamma riktlinjer, Policy Säkerhet och beredskap i VGR, RS 2018 – 00129, 
Riktlinje Krisberedskap RS 2018 - 00129. 

Regional laboratoriemedicin ska följa de regiongemensamma riktlinjer som finns för att 
upprätta reservrutiner vid IT-störningar med krav på driftsäkerhet dygnet runt. 

14 Investeringar  
Regional laboratoriemedicin ska vid införskaffande av instrument och maskinell utrustning 
och annan investering säkerställa att detta blir så kostnadseffektivt som möjligt för VGR 
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och kostnadsdrivande investeringar ska föregås av dialog i samrådsorganet på det sätt som 
bestäms gemensamt. 

15 Utdata  
Parterna är överens om att en utveckling måste ske mot att Regional laboratoriemedicin 
kan leverera utdata till samtliga kliniska förvaltningar oavsett vid vilken utbudspunkten 
tjänsten har utförts. Sjukhuset förväntar sig att varje månad kunna få del av en 
specifikation av utförda analyser på minst samma sätt som skett 2019. Utföraren kommer 
att kunna leverera utdata på genomförda analyser till respektive utbudspunkts beställare. 
Dock finns idag inte tekniska möjligheter att leverera samlad utdata från alla utbudspunkter 
till respektive beställare. Utdata ska levereras så att det framgår från vilken organisatorisk 
enhet och av vilken medarbetare beställningen är gjord.  

16 Mötesarenan – Samråd – Styrning 
I och med bildandet av Regional laboratoriemedicin ansvarar Diagnostikrådet inte längre 
för samordningen av laboratoriemedicin. Samverkan ska fortsättningsvis ske direkt med 
Regional laboratoriemedicin och i kundråd laboratoriemedicin beskrivet nedan. 

Ägarstyrning laboratoriemedicin nedan behöver formas för att ägarperspektivet ska 
omhändertas. Formerna för detta utarbetas under hösten 2020. 

Kundråd laboratoriemedicin möter regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören att 
samordna verksamhet i egen regi. 

16.1 Operativt samarbete 
I det dagliga samarbetet beställer de kliniska verksamheterna analyser, undersökningar och 
andra laboratorietjänster. Regional laboratoriemedicin svarar på beställningar, 
undersökningar och utför dessa tjänster. 
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Enligt regionens vårdprogram och RMR samt i samråd med den kliniska verksamheten 
deltar Regional laboratoriemedicin i multidisciplinära konferenser och rondning och ger 
medicinsk rådgivning. Sjukhuset tar del av Regional laboratoriemedicins kompetens 
genom ”kundservice”, se 6. 

Sker kontinuerligt. 

16.2 Lokalt samråd mellan respektive sjukhus och 
Regional laboratoriemedicin 

Parterna deltar i samrådsmöten. Samrådsmöten äger rum ca en gång per månad undantaget 
semesterperioder under sommar och vinter. Här deltar parterna för överenskommelse 
laboratoriemedicin.  

På dessa möten behandlas  

• Förbättringar av pågående lokalt samarbete 

• Kundnöjdhetsmätningar per förvaltning 

• Uppföljning 
• Avvikelsehantering 
• Samråd om kommande förändringar och implementeringar hos 

sjukhus och Regional laboratoriemedicin 
Bemannas av Regional laboratoriemedicins lokala ”kundansvarig” och 
beställningsansvarig för sjukhuset. Dessa adjungerar andra nödvändiga funktioner. 

Mötesfrekvens 6 – 10 ggr  

16.3 Kundråd Regional laboratoriemedicin 
VGRs gemensamma uppföljning av överenskommelser samt strategisk dialog gällande 
laboratoriemedicin sker i kundråd laboratoriemedicin. Om VGR har andra leverantörer av 
laboratoriemedicin finns motsvarigheter för varje leverantör. 

På dessa möte behandlas  

• Avtalsvård och motsvarighet för interna överenskommelser. 

• Analys av verksamhetens utfall och resultat. 
• Samarbete kring planerade förbättringar, som exempelvis större 

investeringar, standardiseringar, förändringar och 
implementeringar inklusive utbudspunkter 

• Mål och inriktning för kommande överenskommelser. 
 

Vid behov etableras undergrupper till exempel för särskilda ekonomifrågor. 

Bemannas av chefen för Regional laboratoriemedicin och utsedda beställningsansvariga i 
respektive sjukhus ledningsgrupp samt ISIT objektägare diagnostik och utredning (eller 
motsvarande). 

Hälso- och sjukvårdsdirektören utser sammankallande bland beställarna. 
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Mötesfrekvens 6 – 10 ggr per år 

 

17 Ägarstyrning laboratoriemedicin 
Som ägare av hälso- och sjukvårdsverksamhet genomför VGR sin ägarstyrning och 
planering av laboratoriemedicin utifrån ett helhetsperspektiv. 

Regiondirektören kommer bland annat att som en del i ägarstyrningen besluta om den 
VGR interna prislistan.  
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§ 65 Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter - SKAS 2020-00508-2 Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter : Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter

 

Postadress: 

Skaraborgs Sjukhus 

541 85 Skövde 

Besöksadress: Telefon: 

0500-43 10 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se/skas 

E-post: 

skas@vgregion.se 

 

1 (2) 

Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-09-21 
Diarienummer SKAS 2020-00508 

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

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens 
egna verksamheter 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslaget till remissvar 

(svarsformulär). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus har mottagit en remiss avseende förslag till Miljömål 2030 
för Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Dokumentet är framtaget av 
miljönämnden och är tänkt att gälla från och med 2021. Miljömål 2030 ska ersätta 
nuvarande Miljöplan 2017-2020. 

Enligt remittenterna utgår förslaget från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 och är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, rådighet och 
miljöpåverkan. Ambitionen är att de nya målen ska vara pådrivande för Västra 
Götalandsregionens arbete för att nå regionala, nationella och internationella mål 
och åtaganden inom miljöområdet. 

Målen har tagits fram i samråd med förvaltningar och bolag inom Västra 
Götalandsregionen och ett antal andra regioner och kommuner som har uppdrag 
att bereda förslag på nya miljö- eller hållbarhetsmål. 

Förslaget består av tre övergripande mål till 2030: 

• Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria 
• Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % och de indirekta 

växthusgasutsläppen har minskat med 50 % 
• Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska 

mångfalden 

Kopplat till varje övergripande mål finns delmål som beskriver prioriteringarna 
för att nå de övergripande miljömålen. 
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Synpunkter lämnas i ett särskilt formulär (se bilaga). 

Beredning 
Ärendet har handlagts av kvalitets- och utvecklingsenheten. Verksamhetsområde 
S1 (stöd och service) där sjukhusets miljöfunktion finns har deltagit i 
beredningen. 

Ärendet behandlades av sjukhusledningen den 6 oktober och av presidiet den 15 
oktober.  

Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Susanne Gustavsson 
Kvalitetschef

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
• Förslag till remissvar (svarsformulär) 
• Remissbrev Miljömål 2030 
• Remissversion Miljömål 2030 
• Underlag till Miljömål 2030 

Ytterligare information 
Regeringskansliets webbsida om Agenda 2030 

Besluten skickas till 
• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se (med svarformuläret som 

bilaga) 
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Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Östergatan 1 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

post@vgregion.se 
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Svarsformulär remiss om Miljömål 2030 
Övergripande synpunkter på Miljömål 2030 
 
Övergripande synpunkter på innehåll och struktur på Miljömål 2030 
Målen är relevanta men för att möjliggöra uppföljning av dem behöver basår anges för 
respektive delmål.  
 
Vad kommer att krävas av er förvaltning eller bolag för att lyckas med ett 
genomförande av Miljömål 2030? 

• Ekonomiska och personella resurser för att upprätta, implementera och 
certifiera miljöledningssystemet enligt ISO 14001:2015  

• Beaktande av miljömålen i processerna för budget och verksamhetsplanering.  
 

Vilka ser ni som de mest avgörande faktorerna för att Miljömål 2030 ska 
uppnås? 

• Stöd från koncernkontorets miljöavdelning till förvaltningar och bolag att 
upprätta miljöledningssystem.  

• Nödvändiga personella samt ekonomiska resurser på förvaltningar och bolag att 
upprätta, implementera och där så krävs certifiera miljöledningssystem 

• Beaktande av miljöperspektivet i alla beslut, i enlighet med visionen Det Goda 
Livet. 

• Engagemang för samt beaktande av miljömålen i processerna för budget och 
verksamhetsplanering i bolagen och på förvaltningarna  

• Efterfrågan och uppföljning av resultat av VGR, förvaltningarna och bolagen 
 
Övriga synpunkter 
 
 
 

 

Detaljerade synpunkter på mål och delmål 
Frågor att beakta för synpunkter till mål och delmål i tabeller nedan: 

• Är ambitionsnivån i enlighet med att VGR ska vara föregångare i 

miljöarbetet? 

• Är formuleringen av målet/delmålet tydlig? 

• Vilka är avgörande faktorer för att målet/delmålet ska uppnås? 

• Vad kommer krävas av er förvaltning/bolag för att lyckas med ett 

genomförande av målet/delmålet? 

 
Mål Synpunkter  
Mål för miljöledning • Målet kan medföra ett ökat fokus på 

miljöperspektivet och innebära en ökad 
drivkraft i arbetet med miljömålen. 
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• Avgörande för ett genomförande av detta 
mål är att personella och ekonomiska 
resurser avsätts för att upprätta, 
implementera och där så krävs certifiera 
miljöledningssystemet 

• Stöd från koncernkontorets miljöavdelning 
nödvändigt för att upprätta 
miljöledningssystem som uppfyller de krav 
som ställs på det 

• Ett resurseffektivt sätt att uppnå målet om 
certifierat miljöledningssystem kan vara att 
låta ta fram alternativt samarbeta kring ett 
regiongemensamt miljöledningssystem som 
kan anpassas till lokala förhållanden på 
förvaltningarna.  

 
 
Mål/Delmål Är målet/delmålet 

relevant för er 
förvaltning/bolag 
att arbeta med? 

Synpunkter 
 

Mål: Våra produkt- och 
materialflöden är resurseffektiva 
och giftfria 

Ja 

 

Inte ett realistiskt mål om 
man med ”giftfria” menar 
total avsaknad av giftiga 
ämnen. 

Delmål: 2030 är flödet av 
produkter giftfritt och 
resurseffektivt. Förbrukningen av 
naturresurser har minskat med 20 
%, andelen återvunnet material 
har ökat med 20 % och andelen 
biobaserat material har ökat med 
20 % 

Ja 
 

 

Delmål: 2030 uppfyller 
användningen av kemiska 
produkter höga säkerhetskrav. 
Särskilt farliga ämnen 
substitueras kontinuerligt inom 
alla verksamheter 

Ja 
 

 

Delmål: 2030 ingår prioriterade 
byggprodukter i ett cirkulärt 
system 

Nej 

 
 

Delmål: 2030 är 
energianvändningen halverad i 
egna lokaler3 

Ja 
 

 

Delmål: 2030 har Västra 
Götalandsregionen en kapacitet 
att producera 10 GWh solel i 
egen regi 

Nej  
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Delmål: 2030 har uppmätta halter 
av miljöbelastande läkemedel 
tydligt minskat i Västra 
Götalands sjöar och vattendrag 

Ja 
 

Då förskrivning av 
läkemedel har stor påverkan 
på vad som kommer ut i 
naturen bör även mängden 
förskrivna läkemedel från 
VGR:s verksamheter följas 
upp. 
 

Delmål: 2030 har 
läkemedelstillverkningens direkta 
påverkan på miljön - lokalt och 
globalt – minskat betydligt 

Nej  

 
Mål/Delmål Är målet/delmålet 

relevant för er 
förvaltning/bolag 
att arbeta med? 

Synpunkter 

Mål: Våra direkta 
växthusgasutsläpp har minskat 
med 85 % och de indirekta 
växthusgasutsläppen har minskat 
med 50 % 

Ja 
 

 

Delmål: Klimatpåverkan från 
produkter av textil, plast och 
metall har halverats till 2030 

Ja 
 

 

Delmål: Klimatpåverkan är 
halverad från byggmaterial och 
byggprocess år 2030 

Nej  

Delmål: 2030 är fondkapital som 
Västra Götalandsregionen 
förvaltar i linje med Parisavtalets 
mål 

Nej  

Delmål: 2030 är klimatpåverkan 
från en genomsnittlig måltid är 
högst 0,5 kg CO2ekv år 2030 

Nej  

Delmål: 2030 har matsvinnet 
minskat med 50% och VGR har 
bidragit till att minska svinnet 
tidigare i leverantörskedjan 

Ja 
 

 

Delmål: 2030 har VGR 100 % 
fossilfria transporter 

Ja 
 

 

Delmål: År 2030 har resandet med 
privat bil i tjänst och antalet 
flygresor i tjänst minskat med 
80% 

Ja 
 

 

Delmål: Andelen hållbar 
arbetspendling och hållbara 
besöksresor har ökat till 2030 

Ja 
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Delmål: 2030 har klimatpåverkan 
från lustgas och anestesigaser 
minskat med 85% 

Ja 
 

 

 
Mål/Delmål Är målet/delmålet 

relevant för er 
förvaltning/bolag 
att arbeta med? 

Synpunkter 

Mål: Vi nyttjar ekosystemtjänster 
hållbart och främjar den biologiska 
mångfalden 

Ja  

Delmål: Utemiljöerna på våra 
fastigheter är utvecklade år 2030 
med avseende på främjad biologisk 
mångfald och hälsofrämjande 
ekosystemtjänster 

Nej  

Delmål: 2030 har Västra 
Götalandsregionen 60% ekologiska 
livsmedel 

Nej  

Delmål: 2030 har andelen inköpta 
regionalt producerade livsmedel 
ökat 

Nej Att livsmedel är regionalt 
producerade innebär inte 
automatiskt att de är att 
föredra för att uppnå 
huvudmålet. Kanske borde 
delmålet istället vara att 
minska på transporterna av 
livsmedel? 

Delmål: År 2030 påverkar inte 
inköp av produkter och material 
den biologiska mångfalden negativt 
och tar hänsyn till hållbar 
markanvändning 

Ja 
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Inledning  
Västra Götalandsregionen leds av visionen Det Goda Livet och ska bidra till ett gott liv för 
invånarna i Västra Götaland. Hållbar utveckling med dess tre dimensioner - den 
ekonomiska, sociala och ekologiska - utgör enligt visionen en ram för allt 
utvecklingsarbete i Västra Götaland och ska beaktas i samtliga beslut. 

Vårt samhälle står idag inför flera stora miljöutmaningar. Klimatförändringarna hotar att 
påverka både människor och djur genom fler extrema väderhändelser i Sverige och globalt. 
Den biologiska mångfalden minskar i en allt snabbare takt än tidigare. Genom vår 
konsumtion utarmar vi flera av jordens resurser och gifter sprids till människa, djur och 
natur.   

Syftet med Västra Götalandsregionens Miljömål 2030 är att bidra till visionen Det Goda 
Livet genom att skapa ett gott liv på en välmående planet. Detta innebär att Västra 
Götalandsregionen tar ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt vilket i 
sin tur är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden. 

Miljömål 2030 ska bidra till att utveckla och förbättra Västra Götalandsregionens 
huvuduppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur för 
att främja en god hälsa och en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra 
Götaland och globalt. Miljömål 2030 är Västra Götalandsregionens genomförande av den 
ekologiska dimensionen i de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Miljömål 2030 omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt utgör 
ramen för krav på verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 

 

Målbild för ekologisk hållbarhet 2030 – Ett gott liv på en välmående planet 

År 2030 har du som bor och verkar i Västra Götaland ett gott liv. Det goda livet är 
möjliggjort genom att vi har en välmående och robust planet. Västra 
Götalandsregionens uppdrag utförs inom ramen för de planetära gränserna och 
genom att vi tillsammans värnar om våra naturresurser. På detta sätt tar vi vårt ansvar 
och skapar förutsättningar för välbefinnande och en god hälsa, nu och för kommande 
generationer, i Västra Götaland och globalt.  

Västra Götalandsregionen är en förebild för en hållbar verksamhet som, i samverkan 
med andra samhällsaktörer och i dialog med medarbetare och invånare, går i 
bräschen för en hållbar omställning.   

Västra Götalandsregionens medarbetare är delaktiga och känner stolthet av att 
tillhöra en organisation som aktivt arbetar för en hållbar omställning. Som invånare i 
Västra Götaland känner du ett förtroende för att Västra Götalandsregionen tar ansvar 
för att dagens och kommande generationer ska ha lika goda möjligheter att uppleva 
välbefinnande och god hälsa. Tillsammans utvecklar vi ett gott liv på en välmående 
planet.  
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Miljömål 2030 
Utgångspunkterna för Miljömål 2030 är resultatet av miljöplan 2017-2020, lärdomar från 
miljöarbetet i 2011-2020 och målsättningarna i Agenda 2030 samt de nationella 
miljömålen. Miljömål 2030 är prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, 
rådighet och miljöpåverkan och sätter ambitionen för den egna verksamheten i det 
ekologiska perspektivet av hållbar utveckling1.  

Delmålen är prioriterade utifrån att de har en betydande påverkan för måluppfyllnaden av 
miljömålen om resurseffektivitet och giftfritt, låg klimatpåverkan samt hållbart nyttjande 
av ekosystem och en främjad biologisk mångfald för Västra Götalandsregionen som helhet. 
Det innebär att delmålen inte omfattar samtliga områden, processer eller verksamheter i 
Västra Götalandsregionen som har en miljöpåverkan. Därför kan det utifrån enskilda 
förvaltningars eller bolags betydande miljöpåverkan vara relevant att sätta egna delmål 
som kopplar till miljömålen.  

 

Föregångare i miljöarbetet 
Som en av Sveriges största arbetsgivare har Västra Götalandsregionen ett ansvar och en 
stor möjlighet att vara en föregångare i miljöarbetet. I samverkan med andra aktörer i 
samhället ska Västra Götalandsregionen utveckla lösningar och visa på att en omställning 
till ett hållbart välfärdssamhälle är möjligt. För att kunna agera föregångare krävs att 
Västra Götalandsregionen vågar prioritera områden med stora möjligheter att skapa en 
hållbar systemförändring och som är relevanta för omvärlden. Fokus ska ligga på områden 
som främjar social och ekonomisk hållbarhet och där möjligheter finns att samtidigt skapa 
goda förutsättningar för regional utveckling.  

 
1 Underlag till Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter, 2020-05-19 
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Genomförande och uppföljning  
Samtliga förvaltningar och bolag har ett gemensamt ansvar för genomförandet av Miljömål 
2030. För att möjliggöra ett kraftfullt genomförande av Miljömål 2030 krävs tydliga 
prioriteringar, ett kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete samt att 
miljöperspektivet genomsyrar verksamhetsutveckling i hela Västra Götalandsregionen.  

Ett resurseffektivt genomförande kräver en samsyn utifrån ett helhetsperspektiv och nära 
samarbete mellan Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag för att dra nytta utav 
Västra Götalandsregionens storlek och kapacitet.  

Planering och prioritering av miljöarbetet i förvaltningar och bolag ska tydligt integreras i 
de årliga processerna för budget och verksamhetsplanering för att säkerställa ekonomiska 
och personella resurser för genomförandet av Miljömål 2030.  

Uppföljning och analys av Miljömål 2030 är en viktig del i genomförandet för att 
kontinuerligt möjliggöra rätt prioriteringar för att nå målen. Uppföljningen av miljöarbetet 
ska integreras i förvaltningars och bolags ordinarie verksamhetsuppföljning samt på en 
regionövergripande nivå i samband med årsredovisningen. 

Miljöledning 
En viktig förutsättning för genomförandet av Miljömål 2030:s ambitioner är att 
miljöarbetet är strukturerat, integrerat i verksamhetsprocesser och att det finns en tydlig 
ansvarsfördelning. Genom ett systematiskt arbetssätt säkerställs att miljöarbetet i 
förvaltningar och bolag prioriteras utifrån de av Västra Götalandsregionens miljömål och 
delmål som är relevanta för verksamheten samt verksamhetens största miljöpåverkan. 
Arbetet utvecklas löpande genom ständiga förbättringar. Ett miljöledningssystem 
säkerställer även att kraven i miljölagstiftning och övriga miljökrav på verksamheten 
efterlevs. 

I Västra Götalandsregionen utgår arbetet i miljöledningssystem från den internationella 
standarden ISO 14001. Certifiering av större förvaltningar och bolag med stor 
miljöpåverkan säkerställer resurser för och kvaliteten på arbetet samt leder till kontinuitet 
av arbetet över tid. Det stärker trovärdigheten och möjligheten att nå Miljömål 2030. Vissa 
förvaltningar och bolag kan istället välja miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas eller 
Västra Götalandsregionens kriterier. 

 

Mål för miljöledning 2025  

• Alla förvaltningar och bolag arbetar systematiskt med miljöledning enligt 
ISO 14001 

• Förvaltningar och bolag med större miljöpåverkan eller -komplexitet har 
genomfört certifiering enligt ISO 14001 

• Vissa förvaltningar kan i stället för certifiering välja miljödiplomering av 
samtliga enskilda enheter inom förvaltningen. Även mindre förvaltningar 
och bolag med mindre miljöpåverkan kan välja miljödiplomering av hela 
verksamheten 

Appendix 1. visar hur Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag är indelade.  
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Miljöperspektivet ska beaktas i samtliga beslut 
Enligt visionen Det Goda Livet ska miljöperspektivet beaktas i samtliga beslut. Detta 
gäller både regionövergripande beslut och beslut i förvaltningar och bolag. Viktigast är de 
strategiska beslut som innebär någon form av förändring av verksamheten som i sin tur kan 
innebära en ökad eller minskad miljöpåverkan. Genom att i ett tidigt skede identifiera 
miljöpåverkan av ett beslut minskar risken för att besluts fattas som står i konflikt med 
Miljömål 2030. Det ger också förutsättningar att vidta relevanta och kostnadseffektiva 
åtgärder för att begränsa eventuell negativ miljöpåverkan av ett beslut.  

Koppling till Agenda 2030 
Agenda 2030 är FNs globala mål för hållbar utveckling. De 17 målen ska bidra till en 
ekologisk, socialt och ekonomisk hållbar värld och tillsammans bildar de ett pussel där alla 
bitar behöver vara med.  

Tre Agenda 2030-mål är prioriterade för Västra Götalandsregionen ur ett miljöperspektiv: 
hållbar konsumtion och produktion (mål 12), bekämpa klimatförändringarna (mål 13) och 
ekosystem och biologisk mångfald (mål 15). Dessa tre Agenda 2030-mål motsvarar Västra 
Götalandsregionens tre miljömål till 2030. Genom att arbeta med dessa tre mål främjas 
arbete med flertalet andra Agenda 2030-mål. Exempelvis främjas god hälsa och 
välbefinnande (mål 3) genom att bekämpa klimatförändringar, stärka ekosystemtjänster 
genom att skapa en giftfri miljö. Ingen fattigdom (mål 1) och ingen hunger (mål 2) främjas 
indirekt genom att minskade effekter av klimatförändringar möjliggör fortsatta 
odlingsmöjligheter i länder som riskerar att drabbas av extrem hetta. Rent vatten (mål 6) 
och hav och marina resurser (mål 14) främjas av en hög biologisk mångfald, giftfri miljö 
och bekämpade klimatförändringar.  
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Resurseffektivt och giftfritt 
 

 

 

Idag är vi cirka 7,7 miljarder människor på jorden, år 2050 kommer vi troligtvis att vara 
cirka 9,7 miljarder. För att alla ska kunna leva ett gott liv behöver resurserna fördelas 
rättvist och användas på ett sådant sätt att de inte överskrider jordens ekologiska gränser. 
Dagens resursutnyttjande är också intimt sammankopplade med spridningen av farliga 
kemikalier. Idag finns uppemot sextiotusen kemiska ämnen på världsmarknaden. Av de 
ämnen som registrerats inom EU är över sextio procent klassificerade som farliga för 
hälsan eller miljön. 

För att bidra till Agenda 2030 målet om hållbar konsumtion och produktion krävs att 
Västra Götalandsregionen har resurseffektiva och giftfria flöden av material, inte bara 
inom den egen verksamheten utan också i hela livscykeln, från vaggan till graven. Genom 
våra verksamheter strömmar stora materialflöden av plast, textil, metall, glas, papper, 
livsmedel, läkemedel och energibärare (som diesel, bensin, naturgas och biogas). Vissa 
flöden strömmar dagligen in och ut från verksamheterna som exempelvis engångsmaterial 
inom hälso- och sjukvården. Bränslen förbränns och sprider omedelbart restprodukter ut i 
atmosfären. Andra har betydligt längre omloppstid, som byggmaterial eller möbler och 
inredning. Till slut blir även sådana produkter avfall och orsakar även de föroreningar och 
upplagring av olika ämnen i teknosfär och biosfär.  Liksom i samhället i övrigt är de flesta 
av Västra Götalandsregionens materialflöden linjära; resurser förbrukas och blir till avfall. 

Med avseende på produkter, hör textil, plast och metall till de mest omfattande globala 
materialflödena, räknat både i volym och miljöpåverkan. Flödena växer också i 
oförminskad takt och det finns därför skäl att fokusera extra mycket på dem.  

År 2030 efterfrågar Västra Götalandsregionen nya typer av produkter med mindre 
klimatpåverkan under hela livscykeln, med hög andel biobaserat och återvunnet material. 
Produkt- och energiflöden är optimerade utifrån verksamhetens behov. Resurseffektiva 
arbetssätt och processer för exempelvis byggnation har utvecklats och många 
produktflöden har blivit cirkulära. Investeringar har gjorts i energisystemet och särskilt i 
solceller. Uppmätta halter av miljöbelastande läkemedel har tydligt minskat i Västra 
Götalands sjöar och vattendrag, samtidigt som läkemedelstillverkningens direkta påverkan 
på miljön har minskat.  

 

Miljömål 2030: Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och 
giftfria 
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer 
Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 är flödet av produkter 

giftfritt och resurseffektivt. 

Förbrukningen av 

naturresurser har minskat 

med 20 %, andelen 

återvunnet material har 

ökat med 20 % och andelen 

biobaserat material har 

ökat med 20 % 

Tas fram 

under 

remissperiod 

 

Minskningslista på fokusvaror 

• Inköpt vikt/år 

• Kvot 
förbränning/återvinning för 
plast 

• Miljökrav ställda i 
upphandlingar samt 
uppföljning 

 

Plast-

förpackningar 

återvinns till 

50% 

20/20/20 

uppnått 

 

2030 uppfyller 

användningen av kemiska 

produkter höga 

säkerhetskrav. 

Särskilt farliga ämnen 

substitueras kontinuerligt 

inom alla verksamheter 

Tas fram 

under 

remissperiod 

 

• Andel verksamheter som 
har aktuell 
kemikalieförteckning 

• Andel verksamheter som 
gjort riskbedömning (enligt 
AFS regler) 

• Antal faroprioriterade 
kemiska produkter som 
substituerats till säkrare 
alternativ. 

 100% 

2030 ingår prioriterade 

byggprodukter i ett cirkulärt 

system 

Tas fram 

under 

remissperiod 

 

Andel av de prioriterade 

byggprodukterna som byggts in 

som är återbrukade eller består 

av återvunnet material  

Ökat Ökat 

Tas fram 

under 

remissperiod 

 

Andel omhändertaget vid 

rivning som går till återbruk 

utifrån de prioriterade 

byggprodukterna  

Ökat Ökat 

Tas fram 

under 

remissperiod 

 

CO2 sparat på återvunnet, 

återbrukat och omhändertaget 

byggmaterial  

Ökat Ökat 

89 % Kemikalieinnehåll genom andel 

accepterade och 

rekommenderade byggvaror i 

Byggvarubedömningen  

  

Ökat  Ökat  

29 kg/m22 Byggavfall kg/m2  

  

Minskat  Minskat  

 
2 Gäller 2017 
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer 
Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 är 

energianvändningen 

halverad i egna lokaler3 

35 % 

minskning 

 

kWh/m2 bruksarea  45 % 

minskning 

 

50 % 

minskning 

 

2030 har Västra 

Götalandsregionen en 

kapacitet att producera 10 

GWh solel i egen regi 

1,66 GWh GWh installerad kapacitet 5 GWh 10 GWh 

2030 har uppmätta halter 

av miljöbelastande 

läkemedel tydligt minskat i 

Västra Götalands sjöar och 

vattendrag 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• Halter av prioriterade 

läkemedelselssubstanser 

• Punktutsläpp av utvalda 

substanser från egna sjukhus 

 Minskat 

2030 har 

läkemedelstillverkningens 

direkta påverkan på miljön - 

lokalt och globalt – minskat 

betydligt 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• Miljökrav ställda i 

upphandlingar samt 

uppföljning  

• Klimatpåverkan från inköp av 

läkemedel 

 Minskat  

 

  

 
3 Jämfört med 1995 års nivå. 
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Låg klimatpåverkan 
 

 

 

 

 
En av de stora miljöutmaningarna vi står inför är klimatförändringarna och den globala 
uppvärmningen. Medeltemperaturen har ökat med mer än en grad sedan förindustriell tid 
och den fortsätter att öka. Vi ser effekter redan idag med exempelvis högre sannolikhet för 
mer extrema väderhändelser som torka, värmeböljor och översvämningar och risk för fler 
och andra infektioner. Parisavtalet slöts 2015 med ambition att den globala uppvärmningen 
ska hållas väl under två grader och genom att eftersträva maximalt 1,5 graders 
temperaturökning jämfört med förindustriell tid. 

Västra Götalandsregionens klimatpåverkan behöver minskas kraftigt och i närtid för att för 
att ta ansvar för att Parisavtalet uppnås. Kraftiga minskningar krävs för de direkta 
utsläppen Västra Götalandsregionen har stor rådighet över, men omfattande minskningar 
krävs också för de indirekta utsläppen genererade från bland annat inköp.  

Målet om 85 procents minskning innefattar Västra Götalandsregionens direkta utsläpp, det 
vill säga de utsläpp som Västra Götalandsregionen har direkt kontroll över. För Västra 
Götalandsregionen innebär detta utsläpp från kollektivtrafik, egna persontransporter och 
lätta lastbilar, ambulanser, ambulanshelikopter, energiproduktion i egna anläggningar, 
inköpt el, värme och kyla, utsläpp av lustgas, anestesigaser och köldmedialäckage. 

50 procents minskning av de indirekta utsläppen innefattar utsläpp från köpta produkter 
och utrustning, köpta tjänster (inklusive exempelvis byggentreprenader, transporttjänster 
och köp av vård), finansiella placeringar, arbetspendling, besöksresor och avfallshantering. 

För att nå klimatmålen kommer nya typer av produkter av textil, plast och metall att 
behöva köpas in, arbetssätt behöver ändras och cirkulära system av dessa materialflöden 
behöver utvecklas. Byggmaterial som används behöver vara producerade med avsevärt 
lägre utsläpp av växthusgaser än idag. Egna och köpta transporter ska ske fossilfritt, med 
prioritering biogas, el och vätgas i första hand och med logistiklösningar som styr mot så 
lite transportarbete som möjligt. Andelen hållbara resor med gång, cykel och 
kollektivtrafik ska öka, medan resor med flyg och egen bil i tjänst behöver minska. 
Kapitalförvaltningen ska genom medvetna placeringar allokera kapitalströmmar till 
verksamheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Klimatpåverkan från serverade 
måltider ska ske på en låg och hållbar nivå. Med skrivningar om klimatpåverkan i 
delmålen menas utsläpp av växthusgaser. 

Målet om netto-noll utsläpp till 2045 innebär att inga nettoutsläpp från Västra 
Götalandsregionen som organisation sker år 2045, inberäknat både indirekta och direkta 
växthusgasutsläpp. Då alla utsläpp inte kommer att kunna exkluderas fullständigt kommer 
hållbara kompensationsåtgärder som genererar negativa utsläpp att krävas.  

Miljömål 2030: Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % 
och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 % 

Miljömål 2045: Vi har netto noll-utsläpp av växthusgaser  
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer 
Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

Klimatpåverkan från 

produkter av textil, plast 

och metall har halverats 

till 2030 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• Livslängd för utvalda 
produkter 

• Klimatpåverkan för 
utvalda produkter 

 50 % 

minskning 

Klimatpåverkan är 

halverad från byggmaterial 

och byggprocess år 2030 

Krävs 

utredning 

Krävs utredning  Alla4 pågående 

byggprojekt ska 

redovisa 

planerade 

åtgärder för nå 

målet till 2030. 

50 % 

minskning 

2030 är fondkapital som 

Västra Götalandsregionen 

förvaltar i linje med 

Parisavtalets mål 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• Andel enligt EU 
taxonomi 

• Koldioxidintensitet, ton 
CO2 per MSEK intäkter 

 100% i linje 

med 

Parisavtalets 

mål 

2030 är klimatpåverkan 

från en genomsnittlig 

måltid är högst 0,5 kg 

CO2ekv år 2030 

Regionservice: 

0,8 kg CO2ekv 

per portion 

Samlat 

utgångsläge 

för samtliga 

måltidsverksa

mheter tas 

fram under 

remissperiod 

kg CO2ekv per portion 
0,6 kg CO2ekv 

per portion 

0,5 kg 

CO2ekv per 

portion 

2030 har matsvinnet 

minskat med 50% och VGR 

har bidragit till att minska 

svinnet tidigare i 

leverantörskedjan 

Regionservice: 

25% 

Samlat 

utgångsläge 

för samtliga 

måltidsverksa

mheter tas 

fram under 

remissperiod 

Andel minskning i 

gram per portion 
40 % minskning 

50 % 

minskning 

 
4 Med alla byggprojekt menas pågående nybyggnadsprojekt, under förstudie till entreprenadskede. 
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer 
Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 har VGR 100 % 

fossilfria transporter5 

Kollektivtrafik 

90 % 

Egna 

personbilar  

72 % 

Egna lätta 

lastbilar 56 % 

Ambulanser 

14 %, 

Transporttjäns

ter-tas fram 

under remiss,  

Flyg 0 % 

• Andel fossilfrihet (%)  

• kg CO2ekv/km  

• kg CO2ekv / personkm 

 

Egna personbilar 

100 %,  

Flyg 100 %, 

Egna lätta 

lastbilar 90 %, 

Köpta 

transporttjänster 

90 %, 

Ambulanser 75 

% 

100 % 

År 2030 har resandet med 

privat bil i tjänst och 

antalet flygresor i tjänst 

minskat med 80% 

-29 % flyg 

-18 % bil 

• köpta flygresor 

• registrerade mil i 
reseräkningstjänsten 

-50 % minskning 

-80 % 

minskning 

flyg 

-80 % 

minskning 

bil 

Andelen hållbar 

arbetspendling och 

hållbara besöksresor har 

ökat till 2030 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• indikatorer årligen-
resevaneundersökning 

Tas fram under 

remissperiod 

Tas fram 

under 

remissperiod 

2030 har klimatpåverkan 

från lustgas och 

anestesigaser minskat 

med 85% 

70 % 

minskning för 

lustgas 
• CO2 ekv  

85 % 

minskning 

  

 
5 Biogas, el och vätgas prioriteras i första hand. 
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Ekosystem och främjad biologisk mångfald 
 

 

 

Biologisk mångfald innebär en variationsrikedom bland levande organismer och 
ekosystem. Det innefattar en mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Den 
internationella kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES6) 
granskar statusen för biologisk mångfald i världen och fastslår att biodiversiteten minskar i 
en snabbare takt än tidigare. Artrik skog avverkas, större andel land tas i anspråk för 
jordbruk och temperaturökningarna bidrar till förändrade habitat för djur och växter. Även 
i Sverige är den biologiska mångfalden hotad på grund av våra livsmönster och en ohållbar 
användning av mark och vatten.  

En hög biologisk mångfald är en förutsättning för att naturen ska kunna leverera de 
funktioner och nyttor som vi människor får av naturen. Dessa kallas ekosystemtjänster och 
är till exempel att naturen renar vatten och luft, insekter pollinerar grödor, att 
mikroorganismer och maskar gör jorden bördig och att vår hälsa förbättras av att vi vistas i 
naturen. 

Om vi fortsätter att utvinna resurser i dagens takt kommer ännu fler viktiga arter och 
ekosystem gå förlorade samtidigt som möjligheterna att uppnå många av de andra 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 undermineras.  

Inom Västra Götalandsregionen finns framstående kompetens inom biologisk mångfald. 
Genom samarbeten och forskning drivs ett omfattande och framgångsrikt arbete framförallt 
inom Göteborgs Botaniska trädgård, Naturbruksförvaltningen och Förvaltningen för 
kulturutveckling. Arbetet syftar till att minska förlusten av den biologiska mångfalden och 
öka förståelsen för vikten av ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. Men för att nå 
miljömålet om hållbart nyttjande av ekosystemtjänster och främja den biologiska 
mångfalden behöver Västra Götalandsregionen tydligare prioritera detta område i flera 
verksamheter och processer och använda sig av den kompetens som finns inom Västra 
Götalandsregionen och andra aktörer i Västra Götaland.  

Som stor fastighetsförvaltare påverkar Västra Götalandsregionen direkt ekosystemtjänster 
och den biologiska mångfalden. Genom val av livsmedelsråvaror i våra 
måltidsverksamheter påverkas förutsättningarna för den biologiska mångfalden och 
markanvändningen i Västra Götaland, Sverige och internationellt. Men också genom 
material i upphandlade produkter eller utrustning kan Västra Götalandsregionen göra 
medvetna val som tar hänsyn till hållbart nyttjande av ekosystemtjänster och främjar den 
biologiska mångfalden. Till exempel i kravställande på bioråvara i drivmedel, bioplaster i 
hälso- och sjukvårdsprodukter, byggmaterial och textilier.  
 

 
6 IPBES, Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services, är en internationell kunskapsplattform för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. https://ipbes.net/  

Miljömål 2030: Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den 
biologiska mångfalden  
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer 
Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

Utemiljöerna på våra 

fastigheter är utvecklade år 

2030 med avseende på främjad 

biologisk mångfald och 

hälsofrämjande 

ekosystemtjänster  

Kräver 

utredning 
Upplevelse av utemiljön7 

Första 

mätning 

genomförd 

Högre 

resultat än 

vid första 

mätningen 

Kräver 

utredning 
Kräver utredning 

Kartlagt 

biologiska 

värdet på 

våra 

fastigheter 

Ökat det 

biologiska 

värdet på 

våra 

fastigheter 

2030 har Västra 

Götalandsregionen 60% 

ekologiska livsmedel 

48% 
Andel av totala 

livsmedelsinköp i kronor 
55% 60% 

2030 har andelen inköpta 

regionalt producerade 

livsmedel ökat 

Tas fram 

under 

remissperiod 

Andel av totala 

livsmedelsinköp i kronor 

uppdelat efter ursprung: 

• Regionalt 

• Svenskt 

• EU 

• Icke EU 

 Ökat 

År 2030 påverkar inte inköp av 

produkter och material den 

biologiska mångfalden negativt 

och tar hänsyn till hållbar 

markanvändning  

Kräver 

utredning 

Andel prioriterade 

upphandlingar som tar 

hänsyn till biologisk mångfald 

och hållbar markanvändning 

 100% 

 

  

 
7 I enkäten kopplat till nöjd kund index (NKI) finns möjlighet att mäta upplevelsen av utemiljön 
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Appendix 1.  
Tabell förslag verksamheter och indelning 
 

Kategori Verksamhet Kriterier Verifiering 

Certifiering enligt  
ISO 14001:2015 

NU-sjukvården 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Skaraborgs sjukhus 
Sjukhusen i Väster 
Södra Älvsborgs sjukhus 
Närhälsan 
Regionhälsan 
Habilitering och hälsa 
Folktandvården 
Regionservice 
Västfastigheter 

Naturbruksförvaltningen 

Västtrafik AB 
Privat sjukvård på uppdrag av 

VGR 

Privat primärvård/tandvård på 

uppdrag av VGR 

ISO 14001:2015 Tredjepartsrevision 

”Arbete enligt” 
 ISO 14001:2015 

Koncernkontoret 
GöteborgsOperan 

ISO 14001:2015 Intern och extern 

revision.  

Miljödiplomering 
som alternativ 

Enheter inom: 
Närhälsan 
Regionhälsan,  
Habilitering och hälsa 

Folktandvården 
Förvaltningen för kulturutveckling 
Folkhögskoleförvaltningen 
Privat primärvård/tandvård på 

uppdrag av VGR 

 
Verksamheter: 
Film i Väst AB 
Göteborgs Symfoniker AB 

Regionteater Väst 
Turistrådet Västsverige 
Hälsan & Stressmedicin 
Göteborgs botaniska trädgård 

Max 250 medarbetare 

Svensk miljöbas eller 

VGR 

kriteriedokument 

Intern och extern 

revision. 
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Inledning 
Detta dokument är ett underlag till förslag på Miljömål 2030 för Västra 
Götalandsregionens (VGR) egna verksamheter (MN 2019-00056) som kommer att ersätta 
miljömålen i Miljöplan 2017-2020.  

Underlaget syftar till att ge en övergripande information om utvecklingen av miljöarbetet i 
VGR, de globala miljöutmaningar samhället står inför, vilka åtgärder som beslutats 
internationellt, i Sverige och regionalt för att möta dessa. Det tydliggör också VGR:s 
ansvar och roll för att bidra till att målen uppnås.  

Underlaget ger en fördjupad kunskap och motivering till val av miljömål och prioritering 
av delmål. Det innehåller nulägesbeskrivningar för respektive delmål samt förslag till 
åtgärder för att nå delmålen. Förslag till åtgärder kommer årligen uppdateras och 
publiceras i samband med VGR:s processer för budget- och verksamhetsplanerings. 

Dokumentet innehåller även en beskrivning av genomförandet av Miljömål 2030 och 
arbetet med systematiskt förbättringsarbete genom miljöledning samt förutsättningar för att 
målen ska uppnås. 
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Hållbar utveckling och det goda livet 
Hållbar utveckling definieras av Brundtlandrapporten som en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.  

Hållbar utveckling innehåller tre dimensioner – den ekologiska, den sociala och den 
ekonomiska. Den ekologiska dimensionen innebär att begränsa klimatförändringarna, 
främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samt bibehålla frisk luft, land och vatten. 
Social hållbarhet omfattar människors välbefinnande, hälsa, rättvisa, makt, rättigheter och 
individens behov. Medan den ekonomiska hållbarheten möjliggör att VGR kan skapa 
förutsättningar för det goda livet genom sitt uppdrag. Den ekologiska dimensionen ses som 
en förutsättning och ram för att kunna uppnå de två andra dimensionerna, medan social 
hållbarhet ses som målet för människans välmående och den ekonomiska som medel och 
möjliggörare för de övriga dimensionerna. Miljömål 2030 motsvarar arbete med den 
ekologiska dimensionen. 

Vision Västra Götaland - Det Goda Livet visar på vikten av att beakta de tre 
hållbarhetsdimensionerna i alla beslut som tas i VGR. Det innebär att alla beslut ska 
utformas på ett sätt som beaktar ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser i ett 
längre tidsperspektiv.  

Hälsa och miljö 
En robust och välmående planet är en förutsättning för en god hälsa. Genom att VGR 
bedriver en verksamhet på ett ekologisk hållbart sätt bibehåller vi en välmående och stabil 
planet som i sin tur skapar möjligheter för hälsa och ett gott liv. Enligt Lancet-
kommisionen 2015 och 2018 hotar klimatförändringarna att underminera 50 år av framsteg 
inom området hälsa. Samtidigt bedömer Lancet-kommisionen att om vi lyckas stoppa 
klimatförändringarna skulle det kunna vara den största möjligheten för global hälsa under 
2000-talet.  

Genom att minska på förbränningen av fossila bränslen skulle vi kunna minska 
luftföroreningarna och därmed dödstalen kraftigt. Enligt WHO orsakar luftföroreningar 
vart åttonde dödsfall globalt. Luftföroreningar i Sverige förväntas idag orsaka 7000 förtida 
dödsfall per år enligt IVL Svenska miljöinstitutet. Dessutom förväntas 
klimatförändringarna i Sverige bidra till fler värmeböljor som riskerar fler dödsfall bland 
känsliga grupper som äldre, spädbarn och sjuka. Vi förväntar oss också ett förändrat 
infektionspanorama med spridning av fler infektioner i Sverige och ökade allergier på 
grund av klimatförändringarna.  

Vidare bidrar vår ökade konsumtion av varor till att vi utsätts för farliga kemikalier. 
Forskning visar på att farliga kemikalier i låg dos och under lång tid ökar risken för flera 
folksjukdomar. Ekosystemtjänster är en annan viktig miljöaspekt för vår hälsa. Växtlighet 
renar luft och vatten, dämpar buller och sänker temperaturen i städerna och påverkar vår 
hälsa positivt genom att vi vistas i naturen. 
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Bakgrund miljöarbetet i VGR 
VGR är en stor organisation med stor påverkan och utan ett långsiktigt, strukturerat och 
systematiskt miljöarbete är risken stor att miljöpåverkan ökar i takt med att verksamheten 
växer. 2011 beslutade regionfullmäktige om det första miljöprogrammet för VGRs egna 
verksamheter med långsiktiga mål till 2020 och kortsiktiga mål för perioden 2011-20131. 
Sedan dess har ytterligare två miljöstrategiska program beslutats, Miljöprogram 2014-
20162 och Miljöplan 2017-20203. De långsiktiga målen till 2020 har syftat till att vara 
hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg 
förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning. Miljömål 
2030 kommer att ersätta målen i Miljöplan 2017-2020 för VGRs egna verksamheter. 

I samtliga program har VGRs miljöpolicy varit integrerad: 

Primärt har miljöarbetet i VGRs egna verksamheter utgått från ovan nämnda 
miljöprogram. Men miljöperspektivet finns även integrerat i följande styrande dokument 
för VGR: 

• Vision Västra Götaland – Det goda livet 
• Västra Götalandsregionens budget 2020 
• Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 
• Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2020 och Miljö och Klimatstrategin för 

kollektivtrafiken i Västra Götaland 
• Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
• Klimat 2030 – klimatstrategi för Västra Götaland 
• Finanspolicy för Västra Götalandsregionen 
• Inköpspolicy 
• Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2019 
• Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2019 
• Rese- och mötespolicy för Västra Götalandsregionen 
• Strategi för logistik och försörjning 

 
Den politiska prioriteringen av miljöarbetet i VGR under det senaste decenniet har 
resulterat i att VGR har kommit långt inom många olika områden. 2017 blev VGR 
utnämnd till en andra plats inom hållbarhetsarbetet bland Sveriges regioner i Aktuell 
Hållbarhets och Dagens Medicins rankning. 2018 utsågs VGR till årets organisatör av 

 
1 Regionfullmäktige, § 157/2011 
2 RS 00341-2013 
3 RS 2016-05464 

 

Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara 

hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och 

kretsloppsanpassning är vägledande. Vi åtar oss att följa lagar och andra 

förekommande krav. Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den 

negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet. Vi ska vara föregångare i 

miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat. 
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hållbar sjukvård av Nordic Center for Sustainable Healthcare bland annat för resultaten 
inom energieffektivisering och innovationsprojekt för att ersätta fossil råvara med 
biobaserad råvara i förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. I miljöfordonsdiagnos 
20194 av Miljöfordon Sverige rankas VGRs fordonsflotta av person- och lätta lastbilar som 
Sveriges näst miljövänliga efter Region Skånes.  

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga publikation ”Öppna jämförelser – 
miljöarbetet i regionerna 20195” jämförs regionerna inom sex nyckeltal; förskrivning av 
antibiotika, ekologiska livsmedel, energianvändning, förnybart drivmedel i 
kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser och avfallsåtervinning. VGR 
placerar sig bäst inom områdena energianvändning (5 av 21) och ekologiska livsmedel (7 
av 21). Inom övriga områden ligger VGR något bättre än riksgenomsnittet med undantag 
från avfallsåtervinning där VGR ligger sämre än genomsnittet (16 av 21).  

Sammanställning resultat miljöplan 2017-2020 
Nr. Område Mål Enhet 2017 2018 2019 

1. Transporter 

VGRs person- och varutransporter ska 

vara oberoende av fossil energi genom 

att minska koldioxidutsläppen med 80 

procent från år 2006 

% jämfört 

med 2006 
65% 66% 67% 

2. Transporter 
VGRs person- och varutransporter ska 

bedrivas energieffektivt 

% jämfört 

med 2006 
4% 5% 0% 

3. Energi 
Den totala energianvändningen i egna 

fastigheter är högst 170 kWh/m2 BRA 
kWh/BRA 179 179 177 

4. Energi 

VGR ska vara oberoende av fossil energi 

och bränsle till 2020 genom att minska 

koldioxidutsläppen med 80 procent från 

år 2006 

% jämfört 

med 2006 
63% 55% 62% 

5. Energi 

VGR ska verka för att 

energianvändningen ska bli avsevärt 

effektivare i hyrda lokaler 

Följs upp 

kvalitativt 
- - - 

6. 
Produkter 

och avfall 

Samtliga prioriterade produktområden 

ska stödja en hållbar utveckling 

Antal 

produkt-

områden 

1/7 1/7 2/7 

7. Livsmedel 

Andelen ekologiska livsmedel ska år 2020 

vara 50 procent av den totala 

livsmedelsbudgeten 

% 46% 46% 48% 

 
4 http://miljofordonsverige.se/wp-content/uploads/Miljöfordonsdiagnos-2019_rapport.pdf  
5 https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/miljoarbetet.4361.html  
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Nr. Område Mål Enhet 2017 2018 2019 

8a Livsmedel 

Minska klimatpåverkan av 

verksamhetens måltidsservering, per 

portion 

% jämfört 

med 2016 
9% 8% 24% 

8b Livsmedel 

Minska klimatpåverkan av 

verksamhetens måltidsservering, totala 

mängden inköpta livsmedel 

% jämfört 

med 2016 
3% 0% 3% 

9. Kemikalier 
Samtliga prioriterade produktområden 

bidrar till en giftfri miljö 

Antal 

produkt-

områden 

2/7 2/7 3/7 

10a Läkemedel 

Andel av leverantörer med avtal där 

miljökrav ställts (måltal 100 %) och 

utvärdering har genomförts (måltal öka) 

% 32% 50% 48% 

10b Läkemedel 
Antal antibiotikarecept/1000 invånare 

(måltal 250) 

antibiotika-

recept/1000 

invånare 

299 287 274 

11 
Medicinska 

gaser 

Vårdens utsläpp av lustgas ska minska 

med 75 procent jämfört med 2009 

% jämfört 

med 2009 
65% 67% 70% 

 

  



§ 65 Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter - SKAS 2020-00508-2 Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter : Bilaga 2. Underlag till miljömål 2030

 
9   

Globala miljöutmaningar 

Planetens gränser 
Begreppet planetära gränser visar på vilka miljöprocesser som skapar en stabil planet. 
Dessa processer har gränsvärden, som när de överskrids kan få stora negativa 
konsekvenser på vår planet. Enligt en forskningsstudie i Science 2015 så överskrids redan 
nu gränserna för fyra av planetens nio miljöprocesser. Dessa är: förlust av biologisk 
mångfald, klimatförändringar, förändrad markanvändning (till exempel avskogning) och 
förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor (som kan orsaka övergödning). 
Klimatförändringarna och förlust av biologisk mångfald är särskilt utpekade - då dessa 
gränser överskrids riskerar hela jordsystemet att drivas in i nya tillstånd. Att överskrida 
planetens gränser kan innebära stora risker för dagens samhälle och framtida generationer, 
med konsekvenser som vi inte fullt kan överblicka.  

Klimatförändringar 
En av de stora miljöutmaningarna samhället står inför är klimatförändringarna och den 
globala uppvärmningen. Medeltemperaturen har ökat med mer än grad sedan förindustriell 
tid och fortsätter att öka. Vi ser effekter redan idag med högre sannolikhet för mer extrema 
väderhändelser som torka, värmeböljor och översvämningar.  

Parisavtalet beslutades vid COP21 i Paris 2015 och har skrivits under av 194 länder. 
Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att 
man ska sträva efter att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. FN:s internationella 
klimatpanel, IPCC, konstaterar att det är väsentligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader över förindustriell nivå. Vid två graders temperaturhöjning förutspås exempelvis de 
tropiska korallreven att försvinna och dubbelt så många växter och djur beräknas drabbas 
jämfört med 1,5 graders uppvärmning. I Sverige förväntas påverkan på människors hälsa 
bli en ökad risk för infektioner, allergier och värmeböljor, som drabbar sårbara grupper. 
För att bromsa klimatförändringarna krävs omfattande och snabba minskningar av 
människans utsläpp av växthusgaser. 

I Sverige har de territoriella utsläppen minskat med 27% sedan år 1990 enligt 
Naturvårdsverket, det vill säga utsläpp från främst inrikes transporter, industri, jordbruk 
och energi. Motsvarande utsläppsminskning i Västra Götaland sedan 1990 är 14%. 
Sveriges territoriella utsläpp motsvarade år 2017, 53 miljoner ton koldioxid, medan de 
konsumtionsbaserade utsläppen motsvarade 90 miljoner ton år 2017. De 
konsumtionsbaserade utsläppen har i stort sett legat kvar på samma nivå de senaste tio 
åren. Enligt Global Risk Report är 2020 första gången då alla stora, långsiktiga risker mot 
mänskligheten är kopplade till miljö och klimat.  

Biologisk mångfald 
Biologisk mångfald innebär en variationsrikedom bland levande organismer och 
ekosystem. Det innefattar en mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. IPBES6 
granskar statusen för biologisk mångfald i världen och fastslår att biodiversiteten minskar i 
 
6 IPBES, Intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem services, är en internationell kunskapsplattform för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. https://ipbes.net/  
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en snabbare takt än tidigare. Artrik skog avverkas, större andel land tas i anspråk för 
jordbruk och temperaturökningarna bidrar till förändrade habitat för djur och växter. Även 
i Sverige är den biologiska mångfalden hotad på grund av våra livsmönster och en ohållbar 
användning av mark och vatten.  

En hög biologisk mångfald är en förutsättning för att naturen ska kunna leverera de 
funktioner och nyttor som vi människor får av naturen. Dessa kallas ekosystemtjänster och 
är till exempel att naturen renar vatten och luft, insekter pollinerar grödor, att 
mikroorganismer och maskar gör jorden bördig och att vår hälsa förbättras av att vi vistas i 
naturen. 

Bevarandet av biologisk mångfald är kritiskt för att uppnå de flesta av målen inom Agenda 
2030. Om vi fortsätter att utvinna resurser i den takt vi gör just nu kommer ännu fler 
viktiga arter och ekosystem gå förlorade. Samtidigt undermineras möjligheterna att uppnå 
många av de andra hållbarhetsmålen7. Den dramatiska förlusten av biologisk mångfald vi 
ser just nu är ett av de fem största globala hoten som noterats 20208.  

Hållbar resursanvändning 
Idag är vi cirka 7,7 miljarder människor på jorden, år 2050 kommer vi troligtvis att vara 
9,7 miljarder9. För att alla ska kunna leva ett gott liv behöver resurserna fördelas rättvist 
och användas på ett sådant sätt att de inte överskrider jordens ekologiska gränser. Enligt 
FN kan efterfrågan på livsmedel, foder och fiber öka med 60 procent till år 205010. För 
flera naturtillgångar som till exempel olja, fosfor, koppar och uran har vi idag kanske redan 
nått toppen av utvinningstakten.  

Konsumtionen av material har ökat kraftigt sedan industrialismens genombrott. Sveriges 
ekologiska fotavtryck, de resurser vår konsumtion och livsstil tar i anspråk både i Sverige 
och i andra länder, är cirka fyra gånger större än vad som anses vara långsiktigt hållbart11. 
Materialkonsumtionen i Sverige uppgick år 2016 till nära 23 ton per person, 9 ton mer än 
EU-genomsnittet. Sedan år 2000 har den årliga materialkonsumtionen per person ökat med 
ungefär 3 ton eller 14 procent. Offentlig konsumtion och investeringar står för ungefär en 
tredjedel av utsläppen av växthusgaser från svensk konsumtion12. Materialflödena har stor 
miljöpåverkan, framför allt på klimatet, tillgången på naturresurser, utsläpp av giftiga 
ämnen samt biologisk mångfald. 

Giftfri miljö 
Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska 
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. Forskning visar på ett allt 
starkare samband mellan folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi 
utsätts för i låga doser under lång tid. Produktionen och konsumtionen av kemikalier ökar 

 
7   IPBES, Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services, 2019. 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7_10_add.1_en_1.pdf  
8 Global Risks Report 2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf  
9 UN, Revision of World Population Prospects, 2019. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/  
10 Food and agriculture organization of the United Nations; Building a common vision for sustainable food and 
agriculture, http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf  
11 WWF, Living Planet Report, 2018, https://www.wwf.se/rapport/living-planet-report/  
12 Naturvårdsverket, Konsumtionsbaserade klimatutsläpp, 2020, www.naturvardsverket.se  
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snabbt i takt med den ökande omsättningen av varor. En fördubbling av den globala 
kemikalieindustrins försäljning förväntas till 2030 jämfört med 2017. Omkring fyrtio till 
sextio tusen kemikalier förekommer på världsmarknaden. En betydande andel klassas som 
farliga för hälsan eller miljön.13  

Sverige har satt ett ambitiöst miljökvalitetsmål för kemikalier – Giftfri miljö. Målet 
innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 
ekosystemen ska vara försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära 
bakgrundsnivåerna.   

Den största mängden farliga kemikalier förekommer i material och produkter. En viktig 
åtgärd för att skapa resurseffektiva cirkulära materialflöden är därför att fasa ut kemiska 
ämnen som skapar problem vid återvinning eller leder till att avfall blir giftigt. Ett annat 
viktigt åtgärdsområde är att minska användningen av farliga kemikalier i exempelvis kem-
tekniska produkter. Biologiskt verksamma substanser, som läkemedel, behöver 
kontrolleras noga så att de inte orsakar hälso- och miljöproblem när de hamnar i naturen. 

Vatten  
God tillgång på vatten är en förutsättning för allt liv på jorden och måste skyddas från 
föroreningar och olämplig exploatering, såväl globalt som lokalt. Det nationella miljömålet 
för “Levande sjöar och vattendrag” innebär att ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion. 
Brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Tillgång till 
rent vatten och sanitet för alla, är grundläggande för människors hälsa och utveckling. 

 

  

 
13 Giftfritt från början, Underlag till regeringen med förslag på strategi och nya etappmål för farliga ämnen till 2030, 
Kemikalieinspektionen Rapport 1/2020 
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Internationella, nationella och regionala 
målsättningar 
För att möta de miljöutmaningar som världen står inför har ett antal viktiga övergripande 
mål och strategier antagits internationellt och i Sverige. Nedan beskrivs de viktigaste som 
har beaktats i beredningen av Miljömål 2030 för VGR. 

Agenda 2030 
FN:s globala mål, Agenda 2030, är den hittills mest ambitiösa överenskommelsen för 
hållbar utveckling som antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte 
den 25 september 2015. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som skall leda till att 
avskaffa extrem fattigdom, främja fred och rättvisa, minska ojämlikhet och orättvisor i 
världen samt skydda planetens naturresurser och lösa klimatkrisen. De globala målen är 
integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
sociala, den ekologiska och den ekonomiska14.  

Sverige har som ambition att vara i framkant för genomförandet av Agenda 2030, därför är 
delaktighet och engagemang på regional nivå av största vikt för att det skall kunna 
uppnås15. I regionfullmäktiges budget för 202016 beslutades att ett viktigt perspektiv inom 
all verksamhet i regionen är Agenda 2030. Det är naturligt att VGR organiserar och 
strukturerar insatser inom såväl sjukvård som regional utveckling i förhållande till Agenda 
2030. Detta för att möta utmaningarna inom miljö- och klimatområdet, den ojämlika hälsan 
och lika möjligheter till livslångt lärande. 

Parisavtalet 
Parisavtalet beslutades vid COP21 i Paris 2015 och har skrivits under av 194 länder. 
Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att 
man ska sträva efter att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. FN:s internationella 
klimatpanel, IPCC, konstaterar att det är väsentligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader över förindustriell nivå. 

Europeiska miljömål 
Inom klimat- och energiområdet beslutade EU år 2007 om mål till 2020 om 20 procent 
minskning av växthusgasutsläpp, 20 procent ökad energieffektivisering och 20 procent 
förnybar energi17. Motsvarande mål till 2030 är 40% minskning av växthusgasutsläpp, 32,5 
procent ökad energieffektivisering och 32 procent förnybar energi. Till 2020 finns också 
mål om att bromsa förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster inom EU enligt 
strategin för biologisk mångfald18. 2013 beslutade EU om miljöhandlingsprogrammet 

 
14   Globala målen, https://www.globalamalen.se/  
15 Regeringskansliet, Handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020. 
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf  
16 Budget 2020 för Västra Götalandsregionen, RS 2019-03241 
17 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_sv#tab-0-0  
18 https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy  
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“Living well, within the limits of our planet19” som vägleder EU:s miljöpolitik fram till 
2020.  

2019 beslutade Europeiska kommissionen om ”The Green deal”20 eller Den Gröna given. 
Det är ett långtgående åtgärdspaket som ska bidra till att allmänheten och näringslivet i EU 
kan dra nytta av en hållbar grön omställning. Initiativet omfattar en färdplan och åtgärder 
samt målet att bli världens första klimatneutrala världsdel till 2050. 

Sveriges miljömål 
Grunden för den svenska miljöpolitiken är generationsmålet och de 16 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild 
för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete. Sveriges 
miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen. För att kunna nå målen måste alla nivåer i samhället arbeta för att bidra 
till målen, även regioner21.  

2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, 
klimatmål och ett klimatpolitiskt råd22. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. 

Regionala miljömål i Västra Götaland 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att 
uppnå de svenska miljömålen. Tillsammans med kommuner, VGR, näringsliv, frivilliga 
organisationer och andra aktörer samverkar Länsstyrelsen för att miljömålen ska få 
genomslag i länet och miljön ska bli bättre. 

Västra Götalands övergripande klimatmål är att vara en fossiloberoende region senast 
2030. Det innebär att territoriella utsläpp av växthusgaser ska minska med 80 procent från 
1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 
konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. 
Arbete med klimatmålet drivs genom "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om23" som är 
en kraftsamling som drivs av VGR och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan 
med många andra aktörer. Klimat 2030 utgår från fyra fokusområden; hållbara transporter, 
förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat, sunda 
och klimatsmarta bostäder och lokaler. VGR:s egna verksamhet har varit undertecknare 
sedan starten 2017.  

  

 
19 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1d861dfb-ae0c-4638-83ab-69b234bde376  
20 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv  
21 Naturvårdsverket, Miljöarbete i samhället, Sveriges miljömål. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/  
22 https://naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-
klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/  
23 https://www.klimat2030.se    
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Från globala mål till miljömål VGR 
För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behövs en omställning av 
samhället, både regionalt, nationellt och globalt. Det krävs hållbar konsumtion och 
produktion så att klimatförändringarna kan begränsas samt att ekosystemens funktion 
bevaras, så att nuvarande och kommande generationer kan nyttja deras tjänsterna. 

VGR har ett stort ansvar och goda förutsättningar att vara en föregångare i omställningen. 
Genom att koppla samman uppdrag inom hälso- och sjukvården med regional utveckling, 
kultur och kollektivtrafik och dra nytta av VGR:s storlek och samlade kompetens kan VGR 
i samverkan med andra aktörer i samhället utveckla lösningar och påvisa att en omställning 
till ett hållbart välfärdssamhälle är möjlig. 

 

 

 

Utifrån VGR:s uppdrag, rådighet och miljöpåverkan är följande tre mål i den ekologiska 
dimensionen av Agenda 2030 prioriterade till år 2030: 

• Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion  

• Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna  

• Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald  

Målen i Agenda 2030 hänger samman och påverkar varandra, därför kommer de tre valda 
hållbarhetsmålen även att bidra till arbetet med de andra målen.  

VGR:s största klimatpåverkan kommer från konsumtion av produkter och material. VGR 
upphandlar produkter och tjänster för drygt 5 miljarder kronor per år. Miljön påverkas 
genom hela livscykeln av en produkt, från råvaruutvinning, produktion, transport, 
användning och resthantering. Därför sker påverkan på miljö och människors hälsa både 
lokalt och globalt, då en stor del av de varor som konsumeras i VGR:s verksamheter 
produceras i andra länder. Konsumtionen påverkar både klimatförändringar, användningen 
av farliga kemikalier och ohållbara uttag av naturresurser och ekosystemtjänster. En 
omställning till en hållbar, resurseffektiv och giftfri konsumtion av produkter och material 
är nödvändig för att nå de globala målen, för att gå över från linjära produkt- och 
materialflöden till cirkulära. 

För att bidra till att Parisavtalets mål nås, måste VGR:s totala klimatpåverkan halveras till 
år 2030. Det innebär en fortsatt minskning av direkta utsläpp från energianvändning och 
transporter, samt att särskilt prioritera de indirekta utsläppen som relaterar till 
konsumtionen av produkter och material. Indirekta utsläpp står idag för 75 procent av 
VGR:s totala klimatpåverkan. Till år 2045 ska VGR uppnå netto noll utsläpp av 
växthusgaser, för att bidra till att Sveriges klimatmål nås. 

Idag drivs ett omfattande och framgångsrikt arbete med biologisk mångfald inom några av 
VGR:s verksamheter, Göteborgs Botaniska trädgård, Naturbruksförvaltningen och 
Förvaltningen för kulturutveckling. Men för att bidra till målet om hållbart utnyttjande av 

Miljömålen i VGR sätter ambitionen för den egna verksamhetens genomförande av den 

ekologiska dimensionen i de globala hållbarhetsmålen respektive de nationella 

miljökvalitetsmålen. 
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ekosystem och främja den biologiska mångfalden behöver VGR tydligare prioritera detta 
område i flera verksamheter och processer. Till exempel i kravställande på hållbar 
bioråvara i drivmedel och produkter, livsmedelsinköp och i utformningen av gröna miljöer 
i fastighetsbeståndet. 

För att förtydliga VGR:s ambition inom de tre globala målen är VGR:s miljömål till 
2030:  

➢ Våra produkt och materialflöden är resurseffektiva och giftfria 

➢ Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % och de indirekta 
växthusgasutsläppen har minskat med 50 % 

➢ Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden  

Mål till 2045:  

➢ Vi har netto noll-utsläpp av växthusgaser24 

 

Utgångspunkterna för Miljömål 2030 är resultatet av miljöplan 2017-2020, lärdomar från 
miljöarbetet i 2011-2020 och målsättningarna i Agenda 2030 samt de nationella 
miljömålen. Miljömål 2030 är prioriterade utifrån VGR:s uppdrag, rådighet och 
miljöpåverkan och sätter ambitionen för den egna verksamheten i det ekologiska 
perspektivet av hållbar utveckling. 

 

 
24 Netto noll utsläpp innebär att Västra Götalandsregionens verksamheter inte genererar några nettoutsläpp av 
växthusgaser, inkluderat både indirekta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Då flera aktiviteter kräver utsläpp av 
växthusgaser även i ett fossilfritt samhälle som exempelvis matproduktion så kommer dessa år 2045 kompenseras för 
med aktiveter som tar upp koldioxid ur atmosfären. 
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Delmålen är prioriterade utifrån att de har en betydande påverkan för måluppfyllnaden av 
miljömålen om resurseffektivitet och giftfritt, låg klimatpåverkan samt hållbart nyttjande 
av ekosystem och en främjad biologisk mångfald för VGR som helhet. Det innebär att 
delmålen inte omfattar samtliga områden, processer eller verksamheter i VGR som har en 
miljöpåverkan. Därför kan det utifrån enskilda förvaltningars eller bolags betydande 
miljöpåverkan vara relevant att sätta egna delmål som kopplar till miljömålen. 

För att bidra till måluppfyllanden av Agenda 2030 ska VGR vara en föregångare i 
miljöarbetet som genom samverkan med andra aktörer i samhället utveckla lösningar och 
visa för andra att en omställning till ett hållbart välfärdssamhälle är möjligt. 

Miljöarbetet drivs av ett systematiskt förbättringsarbete genom miljöledning och att 
miljöperspektivet beaktas i samtliga beslut på samma sätt som de sociala och ekonomiska 
perspektiven. 
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Genomförande 
För att möjliga ett kraftfullt genomförande av Miljömål 2030 krävs tydliga prioriteringar, 
förändrings- och förbättringsarbete och att miljöperspektivet genomsyrar 
verksamhetsutvecklingsarbetet i hela VGR. Ett framgångsrikt miljöarbete är en del av 
utvecklingen av VGR:s huvuduppdrag för att skapa välfärd och utveckling för invånare 
och aktörer i Västra Götaland. 

Riktlinjer för genomförande och uppföljning av Miljömål 2030 kommer att tas fram och 
integreras i befintliga riktlinjer för budget och verksamhetsplanering samt uppföljning. 

Förutsättningar 
Miljöfrågor är ofta inte isolerade till en verksamhet eller organisation. Många är globala 
och påverkas av många olika intressenter. För att nå miljömålen är VGR beroende av att 
andra aktörer, organisationer och branscher i samhället också ställer om och utvecklar 
hållbara produkter och tjänster. VGR kan som föregångare i miljöarbetet vara en viktig 
drivkraft i den omställningen, som stor offentlig verksamhet och upphandlare med uppdrag 
inom regional utveckling. 

En viktig förutsättning för att VGR ska nå målen är en tydlig politisk prioritering i 
regionfullmäktiges budget samt styrelser och nämnders detaljbudgetar. Det krävs 
ekonomiska förutsättningar för det förändrings- och utvecklingsarbete som är nödvändigt 
för en omställning och kommer att leda till kostnadsbesparingar på sikt.  

För ett effektivt och framgångsrikt genomförande av miljömålen måste kompetens och 
personella resurser säkerställas i samtliga förvaltningar och bolag. Resursbehovet varierar 
beroende på verksamhetens storlek, typ av verksamhet och miljöpåverkan. Idag är det stora 
skillnader mellan olika förvaltningar och bolag i VGR, för att driva och utveckla 
miljöarbetet i verksamheten.   

Planering och prioritering av miljöarbetet i förvaltningar och bolag ska tydligt integreras i 
de årliga processerna för budgeten och verksamhetsplanering. Miljöperspektivet ska 
integreras i verksamheters utvecklingsarbete med ständiga förbättringar. 

Beaktas i alla beslut 
Enligt visionen Det goda livet ska miljöperspektivet beaktas i samtliga beslut. Detta gäller 
både regionövergripande beslut och beslut i förvaltningar och bolag. Viktigast är de 
strategiska beslut som innebär någon form av förändring av verksamheten som i sin tur kan 
innebära en ökad eller minskad miljöpåverkan. Genom att i ett tidigt skede identifiera 
miljöpåverkan av ett beslut minskar risken för att beslut fattas som står i konflikt med 
miljömålen. Det ger också förutsättningar att vidta relevanta och kostnadseffektiva 
åtgärder för att begränsa eventuell negativ miljöpåverkan av ett beslut. 

Miljöledning – genomförande med ett systematiskt 
förbättringsarbete 
En viktig förutsättning för genomförandet av Miljömål 2030:s ambitioner är att 
miljöarbetet är strukturerat, integrerat i verksamhetsprocesser och att det finns en tydlig 
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ansvarsfördelning. Genom ett systematiskt arbetssätt säkerställs att miljöarbetet i 
förvaltningar och bolag prioriteras utifrån de av VGR:s miljömål som är relevanta för 
verksamheten samt verksamhetens största miljöpåverkan. Arbetet utvecklas även löpande 
genom ett arbetssätt som främjar ständiga förbättringar. 

De standardiserade modeller som finns för systematiska arbetssätt för miljöledning är 
framför allt: 

• ISO 14001, som är en internationell standard 
• EMAS, EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning (inkl ISO 14001) 
• Miljödiplomering enligt Svensk miljöbas, för små- och medelstora 

organisationer 

I Sverige finns: 3886 certifieringar enligt ISO 1400125, fem EMAS-registreringar och 483 
diplomerade arbetsställen enligt Svensk Miljöbas26. 

Omvärld 
I övriga regioner i Sverige har 15 av 21 miljöledningssystem enligt ISO 14001, eller har 
mål om införande inom ett par år. De fem största efter VGR (sett till antal anställda) har 
valt certifiering enligt ISO 14001. Regioner med certifiering motiverade detta bland annat 
med att det säkerställer att miljöarbetet upprätthålls, det bidrar till att strukturera och 
effektivisera arbetet samt upplevs vara en drivande faktor till de miljöförbättringar som 
uppnås. Ledningssystemet skapar ett engagemang på alla nivåer inom verksamheten, 
samtidigt som organisationen blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

Statliga myndigheter ska införa och utveckla ett miljöledningssystem och utgå ifrån best 
practise; ISO 14001:2015 och EMAS27. De med betydande miljöpåverkan bör certifiera sin 
verksamhet eller registrera den enligt EMAS. Hittills är drygt 40 statliga myndigheter 
certifierade/registrerade. 

Inom privat verksamhet i Västra Götaland ska primärvård som VGR har avtal med, 
antingen vara certifierade enligt ISO 14001 eller vara miljödiplomerade. I Västra Götaland 
finns det inom branschen hälso- och sjukvård 68 privata enheter med certifiering enligt 
ISO 14001. Av dessa har även VGR avtal inom sjukvård med Carlanderska sjukhuset samt 
Capio Lundby närsjukhus i Göteborg. De har båda cirka 150-180 medarbetare och är 
certifierade enligt ISO 14001 samt ISO 9001 (kvalitet). 

Miljöledning i VGR 
Enligt VGR:s miljöpolicy, reviderad 2004, ska miljöarbetet bedrivas ”systematiskt och 
strukturerat”. Fram till 2013 fanns tydligt krav på att ett miljöledningssystem enligt ISO 
14001 skulle införas. I nuvarande Miljöplan 2017-2020 står i stället, att “en viktig del för 
att nå miljömålen och få en effektiv styrning är att målen bryts ned och integreras i 
förvaltningars och bolags ledningssystem, alternativt i separata miljöledningssystem. 
Verksamheter och bolag med mindre miljöpåverkan kan istället miljödiplomera 

 
25 https://www.certifiering.nu/  
26 https://www.svenskmiljobas.se/  
27 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och vägledning 
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verksamheten (mindre administrativa förvaltningar och bolag, vårdcentraler och 
tandvårdsmottagningar).” 

Graden av det strukturerade miljöarbetet i VGR:s förvaltningar och bolag varierar idag 
stort, så även de personella resurserna för arbetet28. I den temperaturmätning som 
genomfördes av miljöarbetet 2019 framkom även att otydlighet i VGR:s styrdokument om 
systematiskt arbetssätt för miljöledning och begränsad uppföljning var bidragande orsaker. 

Inom VGR har arbetet i miljöledningssystem redan tidigare inriktats mot ISO 14001, vilket 
gör att flera verksamheter har arbetssätt att utgå ifrån. Rekommendationen är att detta bör 
tas tillvara, utvecklas och spridas till övriga verksamheter, så att arbetet uppfyller 
standarden29. 

En av fördelarna med att arbeta enligt standarden är kompabilitet med andra ISO-
standarder, till exempel för kvalitet och arbetsmiljö. Att utveckla det systematiska arbetet 
inom miljö bör därför även stödja systematiskt arbete inom andra områden och med fördel 
integreras där det är möjligt. Certifiering av det systematiska miljöledningsarbetet enligt 
ISO 14001 säkerställer resurstilldelning och kvaliteten på arbetet i de olika verksamheterna 
samt leder till kontinuitet av arbetet över tid. Detta stärker trovärdigheten och möjligheten 
att nå miljömålen. 

Mål för miljöledning 2025 
➢ Alla förvaltningar och bolag arbetar systematiskt med miljöledning enligt ISO 
14001. 
➢ Förvaltningar och bolag med större miljöpåverkan eller -komplexitet har 
genomfört certifiering enligt ISO 14001. 
➢ Vissa förvaltningar kan i stället för certifiering välja miljödiplomering av samtliga 
enskilda enheter inom förvaltningen. Även mindre förvaltningar och bolag med 
mindre miljöpåverkan kan välja miljödiplomering av hela verksamheten. 

Tabell förslag verksamheter och indelning 

Kategori Verksamhet Kriterier Verifiering 

Certifiering enligt  
ISO 14001:2015 

NU-sjukvården 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Skaraborgs sjukhus 

Sjukhusen i Väster 

Södra Älvsborgs sjukhus 

Närhälsan 

Regionhälsan 

Habilitering och hälsa 

Folktandvården 

Regionservice 

Västfastigheter 

Naturbruksförvaltningen 

ISO 14001:2015 Tredjepartsrevision 

 
28 Rapport från temperaturmätning av miljöledning i regionens interna verksamheter, MN 2019-00173 
29 Omvärldsanalys miljöledningssystem. Rapport-092709. Sigma Civil. 
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Västtrafik AB 

Privat sjukvård på uppdrag av 

VGR 

Privat primärvård/tandvård på 

uppdrag av VGR 

”Arbete enligt” 
 ISO 14001:2015 

Koncernkontoret 

GöteborgsOperan 

ISO 14001:2015 Intern och extern 

revision.  

Miljödiplomering 
som alternativ 

Enheter inom: 

Närhälsan 

Regionhälsan 

Habilitering och hälsa 

Folktandvården 

Förvaltningen för kulturutveckling 

Folkhögskoleförvaltningen 

Privat primärvård/tandvård på 

uppdrag av VGR 

Verksamheter: 

Film i Väst AB 

Göteborgs Symfoniker AB 

Regionteater Väst 

Turistrådet Västsverige 

Hälsan & Stressmedicin 

Göteborgs botaniska trädgård 

Max 250 medarbetare 

 

Svensk miljöbas eller 

VGR kriteriedokument 

Intern och extern 

revision. 

 

Uppföljning 
Uppföljning och analys av Miljömål 2030 är en viktig del i genomförandet för att 
kontinuerligt möjliggöra rätt prioriteringar för att nå målen. Uppföljningen av miljöarbetet 
ska integreras i förvaltningars och bolags ordinarie verksamhetsuppföljning samt på 
regionövergripande nivå. 

Resultatet av miljöarbetet och miljöledningsarbetet redovisas årligen till förvaltnings- 
respektive bolagsledning enligt ISO-standardens krav på ledningens genomgång, samt i 
styrelse eller nämnds årsredovisning. VGR:s resultat av Miljömål 2030 redovisas årligen i 
samband med koncernens årsredovisningen.  

Det är viktigt att utvecklingen och genomförandet av miljöarbetet är transparent genom 
hela VGR:s organisation för att möjliggöra underlag för dialog och återkoppling om 
prioriteringar. 
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Miljömål 2030 

Resurseffektivt och giftfritt 
 

 

För att bidra till Agenda 2030 målet om 
hållbar konsumtion och produktion krävs 
att VGR har resurseffektiva och giftfria 
flöden av material, Det gäller inte bara 
inom den egen verksamheten utan också 
genom hela flödescykeln, från vaggan till 
graven. Miljöarbetet kring materialflöden 
innebär att på effektivast möjliga sätt driva 
på samhällsutvecklingen mot mer förnybar, 
giftfri och resurseffektiv 
materialanvändning, samtidigt som den 
biologiska mångfalden värnas. 
Sammanfattningsvis är uppgiften att verka 
för att nuvarande flöden görs fossilfria, 
giftfria och avfallsfria.   

Miljömålet kommer att följas upp med 
hjälp av delmålens indikatorer samt redovisning av åtgärder kopplade direkt till målet. 
Därför redovisas inget övergripande nuläge utan detta görs i under respektive delmål 
nedan. 
 

  

Miljömål 2030: Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och 
giftfria 
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Resurseffektiva och giftfria flöden av produkter 
 

➢ 2030 är flödet av produkter är giftfritt och resurseffektivt. Förbrukningen 
av naturresurser har minskat med 20 %, andelen återvunnet material har 
ökat med 20 % och andelen biobaserat material har ökat med 20 % 

➢ 2030 uppfyller användningen av kemiska produkter höga säkerhetskrav. 
Särskilt farliga ämnen substitueras kontinuerligt inom alla verksamheter  

Exploateringen av naturresurser har ökat exponentiellt de senaste hundra åren, driven av 
ökad konsumtion, industrialisering och alltmer globala produktionskedjor. 
Miljökonsekvenser uppstår i alla faser av produkters livscykler från råvaruutvinning till 
avfallshantering. Dagens materialflöden är också intimt sammankopplade med spridningen 
av farliga kemikalier, där mängden och antalet kemikalier ökar i takt med den ökande 
omsättningen av varor. Idag finns uppemot sextiotusen kemiska ämnen på 
världsmarknaden. Av de ämnen som registrerats inom EU är över sextio procent 
klassificerade som farliga för hälsan eller miljön.  

Textil, plast och metall hör till de mest omfattande globala materialflödena, räknat både i 
volym och miljökonsekvenser. De tre flödena växer också i oförminskad takt och därför 
har regionen valt att prioritera dessa. Trots stora ansträngningar att göra materialflödena 
mer cirkulära och resurseffektiva är fortfarande bara en begränsad del av flödena att 
betrakta som hållbara:  

Miljöpåverkan från textil är stor i alla delar av värdekedjan: vid produktionen av fibrer, vid 
tillverkning och behandling av material och produkt, vid transport och försäljning, liksom i 
användningsledet vid tvätt och skötsel. Miljöpåverkan är i hög utsträckning kopplad till val 
av fibrer, samt till vilka metoder som används vid produktion, användning och 
avfallshantering. Störst miljöpåverkan har produktionsledet - runt 80 procent av våra 
textila produkters miljöpåverkan sker där.  

Plastflödet är fortfarande till helt övervägande del linjärt. Varje år blir plast till ett 
ursprungsvärde av tio miljarder kronor till avfall enbart i Sverige. Bara en liten fraktion av 
detta, runt tio procent, materialåtervinns. Resten går till förbränning eller återvinns. 
Dessutom är råvaran till plasten fortfarande till 99 procent fossilbaserad. 

Gruvbrytning och förädling av metaller är ofta förknippade med stor miljöpåverkan; buller 
och damm, ingrepp i landskapsbilden, samt utsläpp av föroreningar till luft och omgivande 
vattendrag, sjöar och grundvatten. Gruvbranschen är också en stor konsument av energi. 
Gruvors viktigaste miljöaspekt är dock kopplad till hanteringen av gruvavfall som kan 
skapa långsiktiga problem. Vad gäller sociala aspekter och hållbarhetsperspektiv i vidare 
bemärkelse finns det även här fler problemområden kopplade till metaller och 
gruvbrytning. Många metaller utvinns idag i andra delar av världen där det finns stora 
sociala risker, främst avseende arbetsvillkor och barnarbete. 

Materialen kan i sig kan innehålla farliga kemikalietillsatser som försvårar återvinning och 
riskerar läcka ut till omgivningen. Utöver detta används en mängd olika kemiska 
produkter (det vill såga blandningar av kemiska ämnen, ofta i flytande form). Det kan 
röra sig om underhålls- och driftkemikalier, som rengöringsmedel, desinfektion, 
bekämpningsmedel, färg och lim, med mera. Hälso- och miljöklassade ämnen är mycket 
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vanliga ingredienser i– cancerframkallande, mutagena, reproduktionsstörande och 
allergiframkallande ämnen förekommer, bland annat – och de kemiska produkterna måste 
därför användas med stor försiktighet så de inte orsakar hälsoproblem. 

Nuläge 
Genom VGR:s verksamheter strömmar stora materialflöden av plast, textil, metall, 
livsmedel, glas, papper och olika energibärare. VGR köper produkter och 
verksamhetsanknutna tjänster för drygt 5 miljarder kronor per år. Den totala mängden 
avfall per år enbart från sjukhusen uppgår till cirka 10 000 ton. Nästan 60 procent av detta 
avfall går idag till förbränning.  

Cirka 2,8 miljoner textila artiklar så som arbetskläder och bäddtextilier är i omlopp och 
rengörs i eget tvätteri, motsvarande omkring 850 ton textil. Varje år kompletteras 
textilstocken med nya artiklar med ett värde på mellan 20–23 miljoner kronor. Textilier 
som har uppnått sin livslängd, utslitna och trasiga artiklar kasseras motsvarande ett värde 
på 15 miljoner kronor. Utrangerade plagg förmedlas till återanvändning eller 
materialåtervinning. VGR har också ett omfattande svinn av textila artiklar. Varje år 
försvinner också textilier motsvarande ett värde på totalt 12 miljoner kronor. En annan 
produktgrupp innehållande mycket textil är möbler och inredning. VGR köper möbler och 
inredning för drygt 92 miljoner kronor per år.  

VGR:s användning av plast liknar samhällets flöden i övrigt. Förpackningar dominerar och 
står för omkring 40 procent av volymen. Andra viktiga plastflöden är medicinska 
förbrukningsvaror och elektronik. Vid avfallshantering förekommer plast bland annat i 
riskavfallsbehållare och sopsäckar, inom måltidsservice i bland annat i plasttråg för 
portionsförpackad mat, sträckfilm och handskar. Omkring 240 ton plast sorterades ut inom 
vården 2019 för vidare återvinning. 

Metaller förekommer i exempelvis möbler och inredning, sjukvårdsspecifika instrument 
och elektronisk utrustning. Närmare 60 000 datorer är för närvarande i bruk inom VGR. 
Omsättningen är hög - omkring 20 000 nya datorer köps in per år. De datorer som byts ut 
köps tillbaka av leverantören som säljer dessa vidare på en andrahandsmarknad där de 
antingen används vidare som datorer eller kasseras och vissa delar återvinns. 
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer Målvärde 2025 
Målvärde 
2030 

2030 är flödet av 

produkter är 

giftfritt och 

resurseffektivt. 

Förbrukningen 

av naturresurser 

har minskat med 

20 %, andelen 

återvunnet 

material har ökat 

med 20 % och 

andelen 

biobaserat 

material har ökat 

med 20 %. 

 

Tas fram 

under 

remissperiod 

 

Minskningslista på 

fokusvaror 

• Inköpt vikt/år 

• Kvot 
förbränning/återvinning 
för plast 

• Miljökrav ställda i 
upphandlingar samt 
uppföljning 

 

Plastförpackningar 

återvinns till 50% 

 

20/20/20 

uppnått 

 

2030 uppfyller 

användningen av 

kemiska 

produkter höga 

säkerhetskrav. 

Särskilt farliga 

ämnen 

substitueras 

kontinuerligt 

inom alla 

verksamheter 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• Andel verksamheter 
som har aktuell 
kemikalieförteckning 

• Andel verksamheter 
som gjort 
riskbedömning (enligt 
AFS regler) 

• Antal faroprioriterade 
kemiska produkter som 
substituerats till säkrare 
alternativ. 

 100 % 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
Ekonomiska incitament och lagstiftning saknas fortfarande alltför ofta för att styra över 
utveckling till cirkularitet. Även om mängden material som recirkuleras ökar, så motverkas 
effekten fortfarande i de flesta fall av en allmänt ökande materialförbrukning. VGR:s 
flöden behöver kontinuerligt göras mer cirkulära och giftfria. Som föregångare kan VGR 
också spela stor roll för att påverka andra aktörer i samhället, regionalt, nationellt och 
internationellt. 

För att uppnå detta har VGR som mål att till år 2030 uppnå en materialeffektivisering 
motsvarande 20/20/20, det vill säga 20 % reducerat inflöde av material (framför allt genom 
längre livslängd och återvinning av det material som lämnar VGR), minst 20 % ökning av 
återvunnet material i inköpt materialflöde. Andelen biobaserat material (som ersatt 
fossilråvara) ska öka med minst 20 %.  

Användningen av material med särskilt farliga kemikalietillsatser behöver fasas ut. 
Kemiska produkter som är klassificerade som farliga måste hanteras med stor försiktighet. 
All användning ska ske med rätt säkerhetskrav, vara väl dokumenterad och riskbedömd. 
För att minska riskerna behöver åtgärder kontinuerligt vidtas för att substituera farliga 
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ämnen där det finns säkrare alternativ. Som stöd i detta arbete finns Nationella 
Substitutionsgruppen (NSG) och Substitutionscentrum (SubC). 

Åtgärder kring avfall ska prioriteras i följande ordning: 1) förebyggande, 2) förberedelse 
för återanvändning, 3) materialåtervinning, 4) annan återvinning, till exempel 
energiåtervinning, 5) deponering. Det ultimata målet är att alla restfraktioner som uppstår i 
någon form återcirkuleras och att obrukbart avfall över huvud taget inte uppstår. Att 
förlänga användningsfasen för produkter är en viktig väg att reducera nyproduktion av 
produkter och därmed miljöbelastning.  

Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 
Utveckla det strategiska arbetet 

med textil i VGR  

Fortsätta driva och utveckla textilområdet 

inom ramen för dagens strategiteam.  

Regionservice 

Koncernkontoret 

Ställa krav på ökad livslängd och 

ökad andel återvunnen och 

biobaserad råvara vid upphandling 

av textil 

  Regionservice 

Koncernkontoret 

Optimera hanteringen och minska 

svinnet av arbetskläder till nära 

noll 

Genom att utveckla och optimera 

textilhanteringen kan regionen minska 

svinnet av textilprodukter som både 

minskar kostnader och miljöpåverkan. 

Inget svinn av arbetskläder 2025 

Regionservice  

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Optimera hantering och minska 

svinnet av övrigt textilsortiment 

  

 Idag kostar svinnet av icke chipmärkta 

kläder (patientkläder, bäddtextil, badtextil, 

filtar med mera) 4,5 miljoner kronor.  

Regionservice  

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Arbeta för att uttjänt textil går in i 

fungerande materialåtervinning 

med bibehållet högt materialvärde 

 Nuvarande metoder för 

materialåtervinning innebär en tydlig 

försämring av materialvärdet. Till exempel 

blir arbetskläder till putstrasor som i nästa 

steg förbränns. Materialåtervinning bör 

utvecklas så att värdet bevaras, exempelvis 

genom att att arbetskläder kan återvinnas 

till nya textilprodukter fler gånger om.   

Regionservice 

Koncernkontoret 

Öka sortimentoptimeringen av 

textilprodukter 

Idag är det möjligt för förvaltningarna att 

välja ganska mycket fritt detta leder till 

många olika typer av arbetskläder, färger 

etc. Genom att optimera och begränsa 

sortimentet kan kassationen minska 

samtidigt som regionen kan minska sina 

kostnader genom större beställningar.  

Regionservice 

Koncernkontoret 

 

Arbeta för att den totala 

textilstocken uppfyller miljökraven 

i miljömärkningar som ställer krav 

på produktens hela livscykel 

 För att skapa cirkulära system krävs att 

produkterna också är giftfria. Det kan till 

exempel säkerställas med 

miljömärkningar.  

Regionservice  

Koncernkontoret 

 

Minska användning av 

engångstextil 

Verksamheterna inventerar användning av 

engångstextil och substituerar dem med 

flergångstextil där det är möjligt. 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård  

Koncernkontoret 
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Införa en cirkulär modell för 

hantering av möbler och inredning 

inom VGR 

Regionen har under många år arbetat för 

en cirkulär hantering av möbler inom 

regionen genom verktyg som Tage (intern 

bytessite för begagnade möbler) och 

Gröna listan (hjälp med bästa miljöval vid 

nyinköp av möbler) Men för att nå målet 

blir det viktigt att arbeta för en cirkulär 

hantering av regionens alla möbler.  

Regionservice  

Koncernkontoret 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Fortsätta driva och utveckla 

regionens verktyg för interna 

byteshandel med begagnade 

möbler och utrustning (Tage) 

 Regionservice  

Koncernkontoret 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Ersätta engångsprodukter av plast 

med flergångsprodukter där det är 

möjligt, samt fasa ut onödig 

användning 

Verksamheterna inventerar användning av 

engångsprodukter och fasar ut onödig 

användning. Exempelvis användning av 

handskar i vården, rätt användning ger 

bäst resultat, för patienterna, för 

medarbetarna, för ekonomin och miljön. 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård  

Koncernkontoret 

Öka återvinningen av de plastvaror 

som förbrukats och lämnas till 

avfallshantering 

Sortera ur rena och homogena plastflöden 

inom verksamheter och skapa cirkulära 

avtalsmodeller med återvinningsföretag. 

Västfastigheter 

Regionservice 

Koncerninköp 

Ta fram en miljövägledning för 

inköp av plast 

Vägledningen ska ge stöd vid inköp och 

avrop för val av lämplig plast. 

Koncernkontoret 

Arbeta för att 90% av VGR:s 

datorer uppfyller miljökraven i 

miljömärkningar som ställer krav 

på hela livscykeln 

  

Genom att sätta upp mål om till exempel 

miljömärkta IT-produkter kommer man 

inte bara åt kemikaliefrågan utan också 

flera andra hållbarhetsaspekter som 

mänskliga rättigheter, energiförbrukning 

och materialval i hela produktens livscykel. 

Koncernkontoret 

Säkerställa rutiner för hantering 

och dokumentation av kemiska 

produkter som är klassificerade 

som farliga 

 Samtliga förvaltningar 

och bolag 

Identifiera särskilt miljö- och 

hälsofarliga kemikalier för att 

prioritera till substitution 

 Samtliga förvaltningar 

och bolag 
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Cirkulära byggmaterial  
 

➢ 2030 ingår prioriterade byggprodukter i ett cirkulärt system 

Bygg och anläggningssektorn använder stora mängder material som innebär en stor 
miljöpåverkan och förbrukar stora mängder naturresurser. Det visas tydligast genom att 
sektorn står för en tredjedel av allt avfall som genereras i Sverige (exkluderat gruvavfall) 
och närmare en fjärdedel av det farliga avfallet. 

Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Den 
tydliggör mål och åtgärder som branschen behöver genomföra i syfte att nå en omställning 
till ett fossilfritt Sverige. I färdplanen ses stora potentialer i att minimera byggavfallet och 
öka mängden cirkulära flöden, genom exempelvis ökad återanvändning och återvinning av 
material samt effektivare resursanvändning. 

Inom VGR investeras årligen mellan 2 och 4 miljarder kronor i ombyggnads- och 
nybyggnadsprojekt. I en del av VGR:s fastigheter finns verksamheter som ofta förändras 
vilket kan göra att ombyggnationer görs oftare än i andra lokalfastigheter. Vilket kan 
innebära att materialåtgången även för ombyggnationer är omfattande. 

Det föreslagna delmålet: prioriterade byggprodukter ska ingå i ett cirkulärt system, kräver 
definition av vad som är prioriterade byggprodukter samt vilka projekt som ska följas upp. 
En närmare definition om vad som menas med ett cirkulärt system behöver också 
förtydligas. Detta föreslås tas fram och definieras under remissperioden. Ett sätt att 
definiera vilka byggprodukter som ska prioriteras är att se vilka produkter det finns en 
marknad för idag och därmed vilka det finns en potential för att återbruka.  

Nuläge 
Byggavfall följs upp efter avslutat projekt men statistiken varierar kraftigt under åren 
beroende på antalet projekt som rapporteras varje år. De år det varit flera projekt som följts 
har VGR uppnått EU:s avfallsdirektiv om en återvinningsgrad högre än 70 procent. Mellan 
2017 och 2019 har återvinningsgraden varierat mellan 72 till 83 procent.  

VGR delfinansierar och deltar i Återbruk Väst, ett utvecklingsprojekt inom återbruk av 
byggvaror. Projektet syftar bland annat till att utveckla nya arbetssätt och 
samverkansformer som stödjer ett ökat återbruk och cirkulärt byggande. Kopplat till detta 
har Västfastigheter, som ett pilotprojekt, omhändertagit bland annat tegel från en rivning 
på Högsbos sjukhusområde. Teglet kommer sedan att ingå som återbrukat material i det 
nya sjukhuset som byggs på samma fastighet. 

Återbruk inom byggsektorn är i dagsläget på ett utvecklingsstadium och det är därför svårt 
att sätta fixa målnivåer. I den revidering som kommer ske 2025 finns en möjlighet, att 
utifrån utfallet, skapa en målnivå som blir relevant och drivande. 
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Delmål  Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer  Målvärde 
2025  

Målvärde 
2030  

2030 ingår 

prioriterade 

byggprodukter i ett 

cirkulärt system  

Utredning 

krävs  

Andel av de prioriterade 

byggprodukterna som byggts in som 

är återbrukade eller består av 

återvunnet material  

Ökat Ökat 

Utredning 

krävs  

Andel omhändertaget vid rivning som 

går till återbruk utifrån de prioriterade 

byggprodukterna  

Ökat Ökat 

Utredning 

krävs  

CO2 sparat på återvunnet, återbrukat 

och omhändertaget byggmaterial  

Ökat Ökat 

89 % Kemikalieinnehåll, genom andel 

accepterade och rekommenderade 

nya byggvaror i 

Byggvarubedömningen  

  

Ökat Ökat 

29 kg/m230 Byggavfall kg/m2  

  

Minskat  Minskat  

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen   
Det finns flera utmaningar för att få till ett mer cirkulärt användande av byggvaror vid 
rivning, ombyggnad och vid nybyggnationer. Idag saknas storskaliga processer för att 
återbruka byggmaterial vilket gör det svårt att få lönsamhet. Affärsmodeller för 
lagerhållning, förmedling av återbrukade byggvaror och anpassning av våra bygg och 
rivningsprocesser behövs för att få återbruk av byggvaror att fungera i praktiken. Frågor 
kring garanti på återbrukade byggvaror både ur ett giftfritt perspektiv men också ur ett 
hållbarhetsperspektiv behöver lösas. En förutsättning för att få ett fungerande återbruk av 
byggvaror är att information om vad som finns tillgängligt digitaliseras så att det kan 
matcha behovet. En annan utmaning är även att redan nu börja att designa för demontering 
i konstruktion och att välja långsiktigt hållbara materialval som tål att återbrukas, en del av 
detta är att säkerställa att de nya material som byggs in är giftfria. 

För VGR innebär detta att en stor utmaning ligger i finansieringsmodellen för projekt. I 
den saknas möjlighet att både utreda och testa nya lösningar för återbruk. Ska VGR vara 
föregångare behöver innovationsmedel satsas både på utredningar men även i investeringar 
för att driva utvecklingen både internt och i branschen.   

 

 
30 Gäller 2017 
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Ställa krav på användande av 

återvunnet och återbrukat material i 

ny- och ombyggnadsprojekt   

Ta fram måltal för återvunnet och 

återbrukat samt integrera i riktlinje 
Västfastigheter 

Ställa krav på rivningsinventering och 

omhändertagande av byggmaterial för 

återbruk vid rivning 

 

Rivningsinventering och planering 

av omhändertagande för återbruk 

behöver göras innan rivning 

påbörjas.  

Västfastigheter 

Ställa krav på byggavfall med fokus på 

de fraktioner där det uppstår mest 

spill 

Ta fram måltal för att minska 

byggavfallet och implementera i 

kravställning i projekt 

Västfastigheter 

Se över rutiner och arbetssätt för att 

öka användningen av 

Byggvarubedömningen i projekt 

Att byggmaterial är giftfria är en 

förutsättning för att de ska kunna 

ingå i ett cirkulärt system 

Västfastigheter 

Ställa krav på cirkulär arkitektur 

 

Till exempel genom demonterbara 

byggdelar, material som 

återbrukats, material som håller för 

att återbruka men även genom 

utformning av byggnad 

Västfastigheter 

Digitalisera byggnadernas 

materialstatus 

 

Både äldre miljöstörande ämnen 

och nyare avvikelser mot 

Byggvarubedömningen 

 

Västfastigheter 

Digitalisera information om 

byggmaterial som kan återbrukas 

internt 

 

För att kunna matcha kommande 

rivningar mot kommande 

ombyggnads- eller 

nybyggnadsprojekt 

 

Västfastigheter 

Minska antalet och användandet av 

miljö och hälsostörande drift och 

underhållskemikalier 

För att arbeta mot en giftfri och 

kemikaliesmart drift behöver 

antalet produkter hållas nere 

samtidigt som substitution kan 

vägleda oss framåt för smarta val i 

miljö och hälsoperspektiv. Utan att 

kompromissa med kvalitén.  

Västfastigheter 
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Hållbar energianvändning 
 

➢ 2030 är energianvändningen halverad i egna lokaler 

➢ 2030 har VGR en kapacitet att producera 10 GWh solel per år i egen regi 

Energianvändning är en av de största globala miljöfrågorna, där den största delen 
fortfarande består av fossil energi. I Sverige ser energimixen annorlunda ut, med en hög 
andel förnybart samt kärnkraft, samtidigt som vi befinner oss i en internationell marknad 
där energi köp och säljs. För att minska utsläppen både i Sverige och internationellt är det 
viktigt att vi i första hand minskar behovet av energi genom effektivisering och att den 
energi som sedan köps in är fossilfri. I Sverige ska energianvändningen vara 50 procent 
effektivare 2030 jämfört med 2005 och elproduktionen ska vara 100 procent förnybar år 
2040. Solceller är en av flera förnybara energitekniker som innefattas i den nationella 
målsättningen om förnybar elproduktion. 

VGR har ett eget fastighetsbestånd som främst består av sjukhuslokaler och 
kollektivtrafiklokaler men också en mindre andel skolor och andra lokaler. Dessa förvaltas 
av Västfastigheter förutom tvätteriet i Alingsås som ägs av Regionservice och den 
sammanlagda fastighetsytan uppgår till 1,7 miljoner kvadratmeter med tillhörande mark. I 
VGR:s fastigheter, exklusive tvätteriet och infrastrukturfastigheterna, används runt 283 
000 MWh under ett år, vilket år 2019 motsvarade en kostnad på cirka 230 miljoner kr. 
Nuvarande och framtida fastighetsbestånd har flertal tak och andra ytor som lämpar sig för 
solelsinstallationer. 

Målet om halverad energianvändning omfattar köpt energi för alla egna fastigheter ägda av 
VGR, ej externt ägda fastigheter. Målet om solel producerad i VGR:s egen regi gäller solel 
installerad på egna ägda fastigheter. 

Nuläge 
VGR har sedan 2011 haft ett mål om halverad energianvändning i egna lokaler till 2030 
jämfört med 1995. 
 
Uppföljningen på halveringsmålet innefattar i nuläget endast de lokaler som ingick i 
Västfastigheters bestånd före sammanslagningen med Västtrafiks lokaler. Utfallet på 
energianvändningen 2019 var 177 kWh/m2 BRA (uppvärmd bruksarea) vilket är en 
minskning med 35 procent jämfört med 1995, då energianvändningen låg på 273 kWh/m2. 
Det energieffektiviseringsarbete som hittills genomförts på Västfastigheter har bland annat 
möjliggjorts av den för ändamålet årligt avsatta energiramen med investeringsmedel på 
150 miljoner per år.  

Tvätteriet i Alingsås har genomfört både energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder för att 
minska den fossila energianvändningen. Att mäta energianvändningen per kvadratmeter 
fastighetsyta är dock mindre intressant då energianvändningen till största del beror på 
mängden tvätt som hanteras. De fastigheter som tidigare ägdes av Västtrafik har jobbat 
med energieffektivisering genom att certifiera sina fastigheter genom Green Building. Det 
finns dock flera krav som trygghet och säkerhet och målsättningar på ökat resande på 
infrastrukturfastigheter som är kontraproduktivt för energieffektiviseringen. 
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Under 2014 beslutades en solenergiplan med målsättningen att nå en installerad kapacitet 
på 3 GWh solcellsel på egna fastigheter till 2030. Den installerade kapaciteten 2019 var 
1,66 GWh. Under 2020 pågår redan projekt för att installera anläggningar för ytterligare 
1,63 GWh. Detta innebär att målet som sattes till 2030 med största sannolikhet redan 
kommer uppnås under 2020. En solenergiutredning med potentialstudie för 
Västfastigheters lokaler innan sammanslagningen med Västtrafiks år 2018 pekar på en 
total produktionspotential av 6-7 GWh, inklusive det som redan installerats. En liknande 
studie för kollektivtrafiklokaler har gjorts där potentialen bedömts till drygt 3 GWh. Den 
sammanlagda potentialen uppgår då till närmare 10 GWh och därför höjs ambitionsnivån 
till 2030 i enlighet med det.  

Delmål Nuläge 2019 Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 2025 Målvärde 2030 

2030 är 

energianvändning

en halverad i egna 

lokaler 

35 % minskning kWh/m2 

bruksarea 

45 % minskning 50 % minskning 

2030 har VGR en 

kapacitet att 

producera 10 

GWh solel per år i 

egen regi 

1,66 GWh GWh installerad 

kapacitet 

5 GWh 10 GWh 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen 
Energianvändningen 2019 låg på 177 kWh/m2 bruksarea (BRA) och målvärde 2025 
motsvarar 150 kWh/m2 BRA. Båda dessa gäller endast för de fastigheter som ingick i 
västfastigheters bestånd innan sammanslagning med Västtrafik ABs tidigare lokaler. Målet 
till 2030 motsvarar 137 kWh/m2 BRA och kommer att följas upp dels för alla VGR:s 
lokaler tillsammans, dels för de fastigheter som ingick i Västfastigheters bestånd innan 
sammanslagning med Västtrafik ABs tidigare lokaler. 

Förutsättningar för att kunna fortsätta energiarbetet är bland annat att energiramen ligger 
kvar och att energikravställningar i projekt fortsatt är styrande. Det arbetssätt och 
nuvarande strategi som byggts upp med energifärdplaner för fastigheterna behöver kunna 
fortgå. En annan förutsättning för att nå energieffektiviseringsmålet är att utrymme ges i 
tidiga skeden av projekten till utredningar av energismarta lösningar.  
För de lokaler som inte ingår i ramen krävs ytterligare energieffektiviseringsmedel för att 
kunna nå målen. 
 
För att kunna utöka målet om installerad mängd solceller krävs det att flera utmaningar 
såväl tekniska som affärsmässiga löses. Vid produktion av solel vid kollektivtrafiklokaler 
krävs nya affärsmodeller då det troligtvis kommer att produceras mer solel än vad som kan 
konsumeras inom fastigheten. Solel behöver således kunna säljas ut på nätet.  
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Skapa möjligheter att återvinna 

energiöverskott inom fastigheterna 

Återvinna värmeöverskott genom 

att antingen förflytta den till 

annan byggnad där det finns 

värmeunderskott eller 

säsongslagra 

Västfastigheter 

Främja innovativa bygg- och 

anläggningslösningar genom 

exempelvis en testbädd eller 

innovationskommitté med 

tillhörande budget. 

 

  Västfastigheter 

Ta fram en driftstrategi för 

energieffektivitet 

Gemensam regional driftstrategi 

utifrån termiska komfortkrav och 

energieffektivitet 

 

Västfastigheter 

Utförarverksamheter Hälso- 

och sjukvård 

Köpta solceller som är klimatsmart 

och resurseffektivt producerade 

utan miljö och hälsofarliga 

kemikalier och möjliggör återbruk 

och/eller återvinning. 

Kravställning i upphandling, 

samverkan med andra 

organisationer. 

Västfastigheter 

Onyttig användning av 

verksamhetsenergi elimineras 

genom handhavande av utrustning 

och beteende. 

  

Utförarverksamheter Hälso- 

och sjukvård  

Koncernkontoret 

Energikrav ställs i upphandling av 

teknisk utrustning till vården som 

möjliggör att användning av onyttig 

verksamhetsenergi elimineras. 

Energikompetens avsätts för 

prioriterade upphandlingar av 

utrustning till vården. 

Koncernkontoret 

Utförarverksamheter Hälso- 

och sjukvård  

Västfastigheter 

IT-utrustning som köps in är 

energisnål och förutsättningar 

skapas så att användningen av 

verksamhetsenergi till IT-utrustning 

är så låg som möjligt.  

  Koncernkontoret 

Klimatpåverkan från IT-produkters 

hela livscykel minskar genom 

arbetssätt och rutiner. 

  

Koncernkontoret 

Samtliga förvaltningar och 

bolag 

Främja fossilfri fjärrvärme genom 

dialog och inköp av fjärrvärme med 

låga klimatutsläpp, t.ex. bra 

miljöval. 

 Västfastigheter 
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Stimulera omställning till mer 

förnybar elproduktion genom 

direktavtal.  

Utreda möjligheter och om 

relevant skriva avtal. 

Koncernkontoret 

Västfastigheter 

100 % fossilfri reservkraft  Västfastigheter 

Främja fossilfria, energismarta 

lösningar och energieffektivitet för 

externa fastigheter. 

  

Utförarverksamheter Hälso- 

och sjukvård  

Västfastigheter 

Ta fram en strategi för 

resurseffektivt användande av 

dricksvatten 

Exempelvis genom att använda 

filtrerat regnvatten till toaletter 
Västfastigheter 
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Minskad miljöpåverkan från läkemedel 
 

➢ 2030 har uppmätta halter av miljöbelastande läkemedel tydligt minskat i 
Västra Götalands sjöar och vattendrag 

➢ 2030 har läkemedelstillverkningens direkta påverkan på miljön - lokalt och globalt 
– minskat betydligt 

➢ 2030 har klimatpåverkan från lustgas och anestesigaser minskat med 85% 

Säkra och effektiva läkemedel är en förutsättning för modern hälso- och sjukvård - de är 
oumbärliga för att förebygga, lindra och bota sjukdomar. Som alla biologiskt aktiva 
substanser kan läkemedel dock även leda till skadliga ekologiska effekter när de släpps ut 
eller utsöndrats och hamnar i sjöar och vattendrag.  

Läkemedelsrester kan nå naturen både vid tillverkning och användning. Produktionskedjan 
för läkemedel omfattar en rad olika steg där produktionsanläggningar i flera olika 
världsdelar kan vara inblandade. Mycket höga koncentrationer av läkemedel har 
identifierats i avloppsvatten från läkemedelsproduktion på flera platser, främst i Asien, 
men det förekommer också betydande utsläpp vid vissa anläggningar i västvärlden. 

Läkemedelssubstanser som inte bryts ner i kroppen eller i våra reningsverk hamnar förr 
eller senare i våra vattendrag. Den allmänna kunskapen om hur läkemedel påverkar miljön 
är idag begränsad och det är av stor vikt att öka medvetenheten för att kunna minska 
miljöbelastningen. Överanvändning av antibiotika kan på sikt leda till att vanliga 
infektioner inte längre är möjliga att behandla. Resistenta bakterier är enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO) ett av de största hoten mot den globala folkhälsan och 
möjligheterna att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Lustgas samt anestesigaser exempelvis sevofluran, isofluran och desfluran är potenta 
växthusgaser med flera hundra gånger större klimatpåverkan än koldioxid räknat per kilo. 
Lustgas används i VGR främst vid förlossning, men även vid tandvård och barnsjukvård 
och operationer. En långvarig exponering av lustgas kan också medföra ohälsa för 
medarbetare inom vården. Anestesigaser används för narkos. 

Nuläge 
Varje år används cirka 980 miljoner definierade dygnsdoser av läkemedelsubstanser i 
Västra Götaland. Läkemedelskostnaderna för VGR var 2019 drygt 5,8 miljarder kronor. 
Som den dominerande regionala aktören på hälso- och sjukvårdsområdet har VGR stor 
betydelse för läkemedelsanvändningen inom territoriet, dels med förskrivning av 
läkemedel till patienter och dels med rekommendationer till förskrivare om val av 
läkemedel. 

För att minska ordinationen av miljöbelastande preparat har ett samarbete inletts med 
Region Stockholm. Syftet är att väga in miljöaspekter i arbetet med 
läkemedelsrekommendationer, den så kallade REKlistan. Listan tas fram av VGR:s 
Läkemedelskommitté och syftar till att ge enskilda förskrivare utan specialkunskap inom 
ett specifikt område handfasta råd vid val av läkemedel. I samband med utarbetandet 
används faktaunderlag där kliniskt likvärdiga substanser jämförs utifrån vilken 
miljöbelastning de anses ha.  
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Arbete pågår med att effektivisera läkemedelsavskiljningen vid många kommunala 
reningsverk, så att halten läkemedelsrester i det renade vattnet blir så lågt som möjligt. Det 
arbetas även aktivt med att finna lösningar som innebär destruktion av läkemedel för att 
reducera större punktutsläpp, exempelvis från större sjukhus. Därmed kan tillförseln av 
läkemedel till de kommunala reningsverken också reduceras mera.  

En kartläggning krävs som grund för att öka förståelsen för hur läkemedelsrester i Västra 
Götalands vattendrag kan påverka på växt- och djurliv samt ekosystem i stort. En 
sammanställning bör inledningsvis göras av de analyser som hittills har genomförts av 
läkemedelsrester i miljön inom Västra Götalandsregionens territorium.  

VGR:s krav vid läkemedelsupphandlingar är i linje med Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier. Krav på uppförandekod för leverantörer ställs i samtliga 
läkemedelsupphandlingar. VGR har sedan 2015 ett nationellt samordningsansvar för 
avtalsuppföljning avseende läkemedel inom ramen för det nationella samarbetet kring 
socialt och miljömässigt ansvarstagande i offentlig upphandling. I detta ingår också att föra 
kontinuerlig dialog med berörda branschorganisationer. VGR samarbetar också med Norge 
och Danmark för att utforska möjligheter att harmonisera miljökravställning i upphandling 
med fokus på antibiotika och har deltagit aktivt i framtagandet av 
Upphandlingsmyndighetens uppdaterade krav inom läkemedelsområdet. 2019 hade hälften 
av alla befintliga läkemedelsleverantörer på avtal följts upp gällande miljökrav.  

Den stora mängden upphandlade läkemedel har även en betydande klimatpåverkan som 
uppstår vid produktion och transporter. Ytterligare kunskap krävs för att få en bättre 
förståelse för exakt hur stor andel av VGRs totala klimatpåverkan läkemedel representerar.  

Lustgasutsläppen från VGR har minskat från cirka 10 000 ton 2009 till 3000 ton koldioxid-
ekvivalenter 2019.  Utsläppsminskningar har gjorts med hjälp av destruktionsanläggningar, 
läckageminskningar, förbättrat handhavande samt utbildningar. Det finns i dagsläget inga 
destruktionslösningar för anestesigaser, däremot används lågflödesanestesi som minskar 
mängden använd gas och därmed ger lägre utsläpp. 

Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 har uppmätta halter 

av miljöbelastande 

läkemedel tydligt minskat 

i Västra Götalands sjöar 

och vattendrag 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• Halter av prioriterade 

läkemedelselssubstanser 

• punktutsläpp av 

utvalda substanser från 

egna sjukhus 

 Minskat 

2030 har 

läkemedelstillverkningens 

direkta påverkan på 

miljön - lokalt och globalt 

– minskat betydligt 

Tas fram 

under 

remissperiod 

• Miljökrav ställda i 

upphandlingar samt 

uppföljning  

• Klimatpåverkan från 

inköp av läkemedel 

 Minskat  
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 har klimatpåverkan 

från lustgas och 

anestesigaser minskat 

med 85% 

70 % 

minskning för 

lustgas 

Utgångsläge 

för 

anestesigaser 

tas fram 

under 

remissperiod 

CO2 ekv  
85 % 

minskning 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen 
Trots ett relativt stort fokus i samhället kring läkemedels miljöeffekter går utvecklingen 
endast långsamt framåt. En stor utmaning ligger i att läkemedelslagstiftningen begränsar 
möjligheterna att ställa miljökrav. Marknaden kännetecknas av stor sekretess vad gäller 
produktionsanläggningar, och systemet med parallellimport av läkemedel försvårar 
transparens. Läkemedel kännetecknas också på många sätt av en komplex 
marknadssituation, med bristande konkurrens inom flera områden. Det leder till att 
leverantörer inte sällan avstår från att lägga anbud i upphandlingar, och hellre säljer direkt 
utan avtal. En slutsats är att nuvarande regelverk måste reformeras för att möjliggöra 
effektiva miljökrav riktade uppströms produktionskedjan. 

Länder som Sverige kan och bör fungera som katalysator för starkare internationella 
regelverk och skarpare upphandlingskrav. Det kräver ett långsiktigt byggande av allianser 
med andra regioner, nationer, och internationella organ. Samarbetet bör bygga på en tydlig 
färdplan där man utnyttjar de komparativa fördelar man har i form av köpkraft och politisk 
handlingskraft. En konsekvens är att VGR för att nå målet behöver agera mer 
politiskt/strategiskt med de medel som står till buds. Inte minst via VGR:s externa 
relationer inom EU - nationellt och internationellt - men också via regionsamverkan och 
interregionala samverkansformer. VGR bör bidra till att en strategisk färdplan utformas 
och med den som grund bygga allianser. 

Det svenska systemet med läkemedelsförmåner och ”månadens vara” ger möjlighet på 
nationell nivå att införa miljömotiverade bedömningsverktyg. Frågan har varit föremål för 
en statlig utredning och förslag på utformning av ett sådant system finns framtagna. Av 
olika skäl har man från statligt håll valt att inte gå vidare. VGR kan – helst i en samordnad 
satsning med flera andra regioner - väcka frågan på nytt på nationell nivå, med syfte att få 
ett effektivt system på plats.  

För att minska utsläppen av lustgas och anestesigaser krävs förutom möjligheter att 
destruera utsläppt gas också arbetssätt som använder så lite gas som möjligt utan att 
äventyra patientsäkerheten. 
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Arbeta för att läkemedel med samma 

effekt och med mindre miljöpåverkan 

prioriteras vid förskrivning och 

rekommendation. 

I samverkan med andra regioner 

beställa kunskapsunderlag i form 

av jämförelser mellan substanser 

med likvärdig klinisk effekt/förslag 

till substitutioner för att arbeta in i 

REKlistan 

Koncernkontoret 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Utöka samverkan om läkemedels 

miljöpåverkan och rening av 

läkemedelsrester 

Samverkan med länets kommuner, 

länsstyrelsen, vattenråd och 

vattenvårdsförbund 

Koncernkontoret 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Öka kunskapen om läkemedels 

miljöpåverkan 

Ta fram utbildning och genomföra 

för samtliga förskrivare 

Koncernkontoret 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Genom samverkan med andra 

regioner och nationella myndigheter 

driva på förändringar i lagstiftning och 

läkemedelsförmånssystemet 

En reformerad 

läkemedelslagstiftning som ger 

ekonomiska incitament, 

transparens och reellt 

producentansvar i hela 

läkemedelskedjan 

Koncernkontoret 

Ställa och följa upp krav på 

läkemedelsupphandlingar 
 Koncernkontoret 

Utveckla kravställande i 

läkemedelsupphandlingar 

I samverkan med regioner, 

nationella myndigheter, akademin 

och internationella hälso- och 

sjukvårdsorganisationer  

Koncernkontoret 

Minska utsläpp av lustgas 

Destruera använd gas där det 

bedöms möjligt, samt optimera 

handhavandet av lustgas för så låga 

utsläpp som möjligt. 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Minska utsläpp av klimatpåverkande 

anestesigaser  

Destruera använd gas där det 

bedöms möjligt, samt optimera 

handhavandet av anestesigaser för 

så låga utsläpp som möjligt. Styra 

användning mot mindre 

klimatpåverkande gaser där det är 

möjligt 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 
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Låg klimatpåverkan 
 

 

 

 
VGR:s klimatpåverkan behöver minskas 
kraftigt och i närtid för att ta vår del av 
ansvaret för att Parisavtalet ska kunna.  

Målet om 85 procents minskning innefattar 
VGR:s direkta utsläpp, det vill säga de 
utsläpp som VGR har direkt kontroll över. 
För VGR innebär detta utsläpp från 
kollektivtrafik, egna persontransporter och 
lätta lastbilar, ambulanser, 
ambulanshelikopter, energiproduktion i 
egna anläggningar, inköpt el, värme och 
kyla, utsläpp av lustgas, anestesigaser och 
köldmedialäckage. 

50 procents minskning av de indirekta 
utsläppen innefattar utsläpp från köpta 
produkter och utrustning, köpta tjänster (inklusive exempelvis byggentreprenader, 
transporttjänster och köp av vård), finansiella placeringar, arbetspendling, besöksresor och 
avfallshantering. 

Målet om netto-noll utsläpp till 2045 innebär att inga nettoutsläpp från VGR som 
organisation sker år 2045, inberäknat både indirekta och direkta växthusgasutsläpp. Då alla 
utsläpp inte kommer att kunna exkluderas fullständigt kommer hållbara 
kompensationsåtgärder som genererar negativa utsläpp att krävas. 

Nuläge 
I enlighet med mål om fossiloberoende till 2020 har VGR sedan 2011 följt upp den största 
delen av de direkta utsläppen och minskat dessa med 67 procent. Återstående del - lustgas, 
anestesigaser, köldmedialäckage och ambulanshelikopter ingår inte i detta mål och är inte 
medräknat.  

Vissa indirekta utsläpp har följts upp som exempelvis livsmedelsinköp och vissa 
transporttjänster. En miljöspendanalys har gjorts på VGR:s utsläpp från inköp av 
produkter, utrustning och tjänster. Resultaten är grova och ungefärliga men visar att inköp 
av produkter och utrustning står för cirka 35 procent av växthusgasutsläppen, byggnation 
och energi för cirka 22 procent, fordon för cirka 11 procent, livsmedel för cirka 3 procent 
och övrigt för cirka 29 procent. Ytterligare utredning krävs för att förfina dessa resultat, 
samt för att få fram ett nuläge och uppföljningsmetodik för indirekta utsläpp. 

  

Miljömål 2030: Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % 
och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 % 

Miljömål 2045: Vi har netto noll-utsläpp av växthusgaser 
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Halverad klimatpåverkan från produkter av textil, plast och 
metall  
 

➢ Klimatpåverkan från produkter av textil, plast och metall har halverats till 
2030  

Offentlig konsumtion och investeringar står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen 
av växthusgaser från nationell konsumtion. VGR som stor offentlig aktör har därmed en 
viktig roll att spela. Materialutvinning och tillverkning av varor samt transporter orsakar 
omfattande koldioxidutsläpp som driver på klimatförändringarna. Till exempel ger 
produktion av ett kilo ny textil upphov till utsläpp på mellan 10 till 40 kilo 
koldioxidekvivalenter (beroende på energislag och material). VGR köper varje år in nya 
arbetskläder och textilier till vården av ett värde på mellan 20–23 miljoner kronor. 

Klimatpåverkande utsläpp från materialflödena av textil, plast och metall är betydande och 
behöver, i linje med nationella och globala mål att begränsa klimatpåverkan, minska 
kraftigt fram till 2030. VGR är en av de drivande aktörerna inom Klimat 2030 och har en 
viktig uppgift att i den egna verksamheten driva dessa frågor. Ett mål för klimatpåverkan 
från konsumtion finns också framtaget: “Klimatpåverkan från utsläppen av växthusgaser 
från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent 
jämfört med 2010.” 

VGR har omfattande materialflöden av textil, plast och metall med stor klimatpåverkan 
och samtidigt möjlighet till omställning. Utöver dessa tre material så finns andra flöden, 
men med mindre betydelse för VGR:s miljömål. Det gäller bland annat förbrukningsvaror 
och förpackningar av cellulosa (trä, kartong och papper), glas (förpackningar, med mera) 
och mineraler. Att dessa har mindre betydelse beror på att de är mindre flöden eller att det 
redan finns en förhållandevis bra hantering eller återvinningssystem för dessa material. 

Att minska klimatpåverkan från produkter av textil, plast och metall är starkt 
sammankopplat med målet om resurseffektiva och giftfria flöden av produkter. Åtgärder 
som att effektivisera användningen, skapa mer cirkulära flöden samt öka återbruk och 
återvinning kommer ha effekt på båda dessa mål. De är därmed lika viktiga för att minska 
den indirekta klimatpåverkan som för att ha resurseffektiva och giftfria flöden av 
produkter. Arbetet som bedrivs inom dessa två områden kommer att hjälpa varandra och ge 
en större effekt tillsammans. 

Målet omfattar många typer av produkter av textil, plast och metall. Alltifrån rena textil- 
och plastprodukter såsom arbetskläder och plastprodukter till hälso- och sjukvården, 
engångstextil, metallinstrument, förbrukningsprodukter och förpackningar men också mer 
komplexa och långlivade produkter som till exempel IT-produkter, möbler och inredning, 
utrustning till vården. Ett område som inte inkluderas är byggmaterial som lyfts fram i ett 
separat delmål. 
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Nuläge 
Enligt en miljöspendanalys utifrån 2016 års data var VGR:s totala inköp uppskattningsvis 
35% av regionens indirekta klimatutsläpp. Det kan härledas till inköp av olika typer av 
produkter och annan utrustning. De stora materialflödena inom produkter och utrustning är 
plast, textil och metall.  

Många initiativ för att minska VGR:s indirekta klimatpåverkan har genomförts. Till 
exempel är nästan alla sopsäckar, plastpåsar och medicinbägare som VGR har på avtal idag 
producerade av biobaserad plast. VGR deltar också aktivt i många utvecklingsprojekt för 
att ta fram nya produkter med mindre klimatpåverkan, sprida kunskap och utbyta 
erfarenhet kring biobaserade material och produkter eller upphandling av denna typ av 
produkter.   

Även om många goda initiativ har tagits och är igång så har VGR idag ingen övergripande 
bild över andel biobaserade produkter eller produkter av återvunnet material. Eller hur den 
indirekta klimatpåverkan har påverkats av detta. En genomgripande analys och 
kartläggning av nuläget måste därför tas fram så att rätt prioriteringar kan göras för nästa 
målperiod.  

Delmål Nuläge 2019 
Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

Klimatpåverkan från produkter 

av textil, plast och metall har 

halverats till 2030 

Tas fram under 

remissperiod 

• Livslängd för 
utvalda produkter 

• Klimatpåverkan per 
utvald produkt 

 
50 % 

minskning 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
För att nå målet om att halverad klimatpåverkan från produkter och utrustning av textil, 
plast och metall krävs insatser i form av satsningar på nya produkter, förändringar i 
arbetssätt och cirkulära system av dessa materialflöden. Detta kräver samverkan med andra 
samhällsaktörer. Utbudet på exempelvis produkter som består av biobaserat eller 
återvunnet material måste öka. Det måste skapas nya system för återvinningen av 
produkter och utrustning. En stor utmaning för VGR är också att få en överblick på de 
egna flödena av produkter av textil, plast och metall. Detta kräver en utveckling av 
inköpsstatistiken.  

Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Ställa krav på låg klimatpåverkan vid 

upphandling av produkter av textil  

  Koncernkontoret 

Regionservice 

Öka andelen biobaserad och 

återvunnen plast i produkter, samt 

användningen av dessa 

 Koncernkontoret 

Byta ut engångsprodukter av metall till 

alternativ med mindre klimatpåverkan  
 Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 
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Minskad klimatpåverkan från byggnation 
  

➢ Klimatpåverkan är halverad från byggmaterial och byggprocess år 2030 

Bygg- och fastighetssektorn står idag för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp 
av växthusgaser, eller 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utöver detta bidrar sektorn 
till stora utsläpp utomlands genom inköp av importvaror, cirka 6 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter enligt Boverket. Sjuttio procent av dessa utsläpp står nybyggnation, 
ombyggnation och renoveringar för och trettio procent står uppvärmningen under 
driftskedet för. För att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn krävs ett 
större fokus på produktion av byggmaterial. Hela 80 procent av byggskedets 
klimatpåverkan kommer från tillverkning av byggmaterial. Lagkrav om 
klimatdeklarationer för nya byggnader är under utveckling och kan komma att börja gälla 
2022.  

Bygg- och anläggningssektorn, i form av 130 företag, kommuner och andra organisationer 
har tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Den gemensamma färdplanen 
tydliggör hur branschen kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige 
tillsammans med politiker och andra beslutsfattare. De har en gemensam målsättning om 
50 procents minskade utsläpp av växthusgaser till 2030. 

Under åren 2017 till och med 2019 har Västfastigheter investerat sammanlagt 8,9 miljarder 
kronor i om- och nybyggnationer i fastighetsbeståndet, med en ökande årlig 
investeringstakt per år.  

Föreslaget på mål om minskad klimatpåverkan från byggande innefattar produktion, 
råmaterialhantering och transport av byggprodukter samt konstruktions och 
installationsprocessen. Förslaget kommer att utgå ifrån europeisk standard och kommande 
lagförslag.   

Nuläge  
Den totala klimatpåverkan för byggprocess och användning av byggmaterial för 
byggprojekt i VGR behöver utredas. VGR beräknar idag klimatpåverkan för stomme och 
grund i de nybyggnadsprojekt med en investeringsbudget över 70 miljoner kronor eftersom 
de ska certifieras i Miljöbyggnad enligt Västfastigheters riktlinjer. I certifieringssystemet 
Miljöbyggnad granskas och bedöms en byggnads miljöprestanda utifrån flera olika 
indikatorer. För att nå höga betyg på indikatorn gällande klimatpåverkan krävs att åtgärder 
genomförs för att minska klimatbelastningen. Eftersom kravet på klimatberäkningar i 
Miljöbyggnad är relativt nytt är det i dagsläget endast fem byggprojekt som ska 
klimatberäkna stommen. Under 2019 har VGR också genomfört ett utvecklingsprojekt där 
ett nybyggnadsprojekt av en sjukhusbyggnad klimatberäknats vad gäller materialvalen. 
Fler ingående material har beräknats med syfte att öka kunskapen och få fram en 
arbetsmetodik. 
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Delmål  Nuläge 2019 Förslag på 
indikatorer  

Målvärde 2025  Målvärde 2030  

Klimatpåverkan är 

halverad från 

byggmaterial och 

byggprocess år 

2030 

 Krävs utredning Krävs utredning   Alla31 pågående 

byggprojekt ska 

redovisa 

planerade 

åtgärder för nå 

målet till 2030. 

50 % minskning 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
En förutsättning för att VGR ska kunna nå målet med 50 procents lägre klimatpåverkan 
från byggmaterial och byggprocess är att bygg- och anläggningsbranschen är med i 
utvecklingen och har möjlighet att erbjuda mer klimatsmarta lösningar. För att målet till 
2030 ska kunna uppnås krävs att alla nybyggnationsprojekt så snart som möjligt ställer 
krav enligt målformuleringen då de flesta stora byggprojekt tar fler än fem år innan 
färdigställande. För VGR innebär detta att en stor utmaning ligger i finansieringsmodellen 
för projekt. Ska VGR vara föregångare behöver innovationsmedel satsas både på 
utredningar men även i investeringar för att driva utvecklingen. I dagsläget saknas 
möjlighet att både utreda och testa klimateffektiva lösningar och material.   

Förslag på åtgärd   Beskrivning  Verksamhet  

Bedöma projektens 

klimatbelastning utifrån 

målsättningen redan vid 

genomförandebeslut 

  Västfastigheter 

Koncernkontoret 

Ta fram mätetal för 

klimatbelastning och kravställa i 

projekten 

  Västfastigheter 

Ta fram riktlinjer kring ökad 

klimathänsyn vid markarbete och 

anläggningsarbete samt för bygg- 

och anläggningsmaterial i 

grundläggning. 

Gäller både bygg- och 

anläggningsprojekt 
Västfastigheter 

 Fossilfri byggarbetsplats Framtagna riktlinjer kring kravställning 

på fossilfri byggprocess, transporter 

och arbetsmaskiner 

Västfastigheter  

Effektivare energianvändning 

under byggprocessen.  

Kravställa och ta fram riktlinjer för att 

minska energianvändningen under 

byggprocessen. 

Västfastigheter 

  

 
31 Med alla byggprojekt menas pågående nybyggnadsprojekt, under förstudie till entreprenadskede. 
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Hållbar finansiell verksamhet 
  

➢ 2030 är fondkapital som VGR förvaltar ska vara i linje med Parisavtalets 
mål 

Samhället och ekonomin är helt beroende av naturen och dess tjänster. Ekonomin behöver 
fungera som ett verktyg för en hållbar samhällsutveckling inom ramen för de planetära 
gränserna. Det ekonomiska systemet och de finansiella kapitalströmmarna skapar 
förutsättningar för utveckling – både hållbar och icke-hållbar sådan. För att hejda förlusten 
av biologisk mångfald och minska de ekologiska fotavtrycken tillräckligt behöver 
ekonomin och de finansiella flödena anpassas till att rymmas inom naturens ramar. 

EU presenterade 2018 en strategi för ett finansiellt system som stöder EU:s agenda för 
klimatet och hållbar utveckling. Omkring 180 miljarder euro per år i ytterligare 
investeringar behövs för att uppnå EU:s mål för 2030 som man enades om i Paris, 
inklusive en minskning av växthusgasutsläppen med 40 procent. Det finansiella systemet 
eller taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar är en av åtgärderna i EU:s 
handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Taxonomin är ett klassificeringssystem 
som möjliggör identifiering och jämförbarhet av investeringar som är nödvändiga för att nå 
en hållbar ekonomi och Parisavtalet. Förordningen ska efterlevas per den 31 december 
2021.Taxonomin omfattar sektorer som tillsammans står för över 90 procent av de globala 
utsläppen. 

Koncernbanken är VGR:s internbank som har i uppdrag att hantera all kapitalförvaltning, 
finansiell riskhantering och upplåning. VGR:s kapitalförvaltning omfattar cirka 12 miljarder 
svenska kronor (SEK) (2019) och skuldförvaltningen uppgår till 1 miljard SEK. VGR ska 
stimulera en minskning av koldioxidutsläppen genom att göra medvetna placeringar, 
allokera kapitalströmmar till verksamheter som har påverkan på omställningen och bidrar 
till måluppfyllnad av Agenda 2030 och Parisavtalet. 

Att enbart minska klimatpåverkan från VGR:s kapitalförvaltning säkerställer inte en 
minskning av koldioxidutsläppen globalt. För att VGR:s kapitalförvaltning ska fungera 
som ett verktyg för en hållbar utveckling och allokera kapital till omställningen till ett 
fossiloberoende samhälle behövs därför ett bredare mål som följer placeringarnas reella 
påverkan.  

Nuläge 
Enligt VGR:s finanspolicy ska val av placeringar ta hänsyn till och främja god etik, 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Placeringar medges inte direkt i företag som 
till en väsentlig del av verksamheten utvinner fossila bränslen. För att säkerställa att VGR:s 
placeringar följer riktlinjerna i policyn sker det en uppföljning minst två gånger per år där 
fonderna genomlyses med en så kallad screening. 

Sedan 2016 genomför Koncernbanken beräkningar av klimatpåverkan från den del av 
kapitalförvaltningen som består i aktiefonder Fördelningen mellan aktiefonder och 
räntefonder varierar över åren, 2019 var andelen aktiefonder 41 procent. Klimatpåverkan 
2019 från kapitalförvaltningens aktiefonder var cirka 16 000 ton CO2 ekvivalenter vilket 
motsvara cirka 4 procent av VGR:s totala klimatpåverkan. Koldioxidintensiteten, som mäts 
i antal ton koldioxidekvivalenter per miljoner SEK i intäkter, har minskat med 7 procent 
mellan 2016 och 2019.  
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Utgångspunkten för att säkerställa att VGR:s kapitalförvaltning bidrar till att nå 
Parisavtalets mål är att välja placeringar enligt EU:s taxonomi. Ett nuläge utifrån EU:s 
taxonomireglering kommer att tas fram under remissperioden.  

Delmål Nuläge 2019 Förslag på indikatorer 
Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 är fondkapital 

som Västra 

Götalandsregionen 

förvaltar i linje med 

Parisavtalets mål 

Tas fram under 

remissperiod 

• Andel enligt EU 
taxonomi 

• Koldioxidintensitet, 
ton CO2 per MSEK 
intäkter 

 
100% i linje med 

Parisavtalets mål 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
VGR:s finansiella verksamhet har ett gott anseende, en god betalningsberedskap och en 
god avkastning. En förutsättning för att målet ska uppnås är att utbudet av fonder och 
investeringar som stödjer EU:s taxonomireglering utvecklas framöver. Detta är nödvändigt 
för att möjliggöra placeringar och riskspridning samt säkerställa en framtida god 
avkastning.  

Eftersom taxonomiregleringen ännu inte trätt i kraft finns en risk att utbudet på kort sikt 
kan vara begränsat. 

Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Kartlägga den långa likviditetsportföljen 

och stiftelseportföljen enligt EU 

taxonomi   

 Koncernkontoret 

Systematiskt arbete med omallokering 

av placeringar enligt EU taxonomi 
 Koncernkontoret 

Utreda möjligheten till placeringar som 

följer programmen för hållbar 

utveckling som finns inom regional 

utveckling. 

 Koncernkontoret 
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Klimatsmarta livsmedel 
 

➢ 2030 är klimatpåverkan per måltid är högst 0,5 kg CO2-ekvivalenter 

➢ 2030 har matsvinnet minskat med 50% och Västra Götalandsregionen har bidragit 
till att minska svinnet tidigare i leverantörskedjan  

Den globala livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar. Efterfrågan på livsmedel i 
världen förväntas dubbleras inom 40 år och har redan idag en stor klimatpåverkan. 
Livsmedelskonsumtionen utgjorde cirka 16 procent av de konsumtionsbaserade utsläppen i 
Sverige 2017. Uttryckt på ett annat sätt är de klimatpåverkande utsläppen från 
livsmedelskonsumtionen nästan 1,5 ton CO2 ekvivalenter per person och år. 

Regionservice måltidsverksamhet till patienter och besökare står för nästan 75 procent av 
VGR:s livsmedelsbudget medan måltidsverksamheterna inom Folkhögskolor, 
Naturbruksskolor, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB och Förvaltningen för 
kulturutveckling sammanlagt står för 15 procent. Resterande 10 procent av budgeten är 
inköp av kaffe som distribueras till samtliga verksamheter. 

Delmålet för klimatpåverkan och matsvinn gäller för samtliga förvaltningar och bolag 
inom VGR med måltidsproduktion. Målvärdet 2030 för klimatpåverkan är baserat på ”One 
Planet Plate” som beskriver hur stor klimatpåverkan en måltid maximalt ska ha för att vara 
inom ramen för att nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalet och är framtaget av 
Världsnaturfonden. Målvärdet att halvera matsvinnet är baserat på delmål 12.3 i Agenda 
2030.  

Nuläge 
VGR har haft mål om att minska klimatpåverkan från livsmedel sedan 2017 och minskat 
matsvinn sedan 2014. Samtliga förvaltningar och bolag med måltidsverksamheter har 
arbetat med båda målen men uppföljningen har begränsats till Regionservice.  

Klimatpåverkan per portion i Regionservice måltidsverksamhet har minskat med nästan en 
fjärdedel mellan 2016 och 2019. Även matsvinnet har minskat med 25 procent men mellan 
perioden 2013 och 2019. Ett samlat utgångsläge för samtliga måltidsverksamheter behöver 
tas fram under remissperioden.  

Ett stort fokus det senaste året har varit kompetensutveckling inom klimatsmarta måltider 
som riktat sig till samtliga förvaltningar och bolag med måltidsverksamhet. Utbildningen 
har innehållit både teoretiska kunskaper om olika livsmedels klimatpåverkan och praktiska 
moment i produktionsköken.  

Matsvinnet i Regionservice följs utifrån svinn som uppkommer i produktionsköket, 
tallrikssvinn i restauranger och tallrikssvinn och överbliven mat från sjukhusavdelningar, 
så kallade patientmåltider. Matsvinnet från produktionsköken har minskat med cirka 35 
procent mellan 2013 och 2019 medan det har varit mer utmanande att minska matsvinnet 
från patientmåltiderna som utgör majoriteten av måltidsverksamheten. Det är av stor vikt 
att patienter får i sig den nutrition som krävs för att återhämta sig och tillfriskna samtidigt 
som patientflöden snabbt förändras och ohälsa försämrar aptiten.  
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Utöver att minimera svinnet i den egna verksamheten har VGR också en möjlighet att 
påverka matsvinn tidigare i leveranskedjan genom kravställande i upphandling eller 
samverkan med andra aktörer i samhället. Idag finns det både offentliga och privata 
verksamheter som upphandlar matssvinn som råvaror till produktionsköken. Det finns 
också ett antal aktörer som hjälper verksamheter att hantera överbliven mat så att den 
kommer någon tillgodo istället för att kasseras som VGR har identifierat. Ett exempel på 
det är Göteborgs Symfonikers samarbete med verksamheten Solidariskt kylskåp. 

 Delmål Nuläge 2019 
Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 är klimatpåverkan från 

en genomsnittlig måltid är 

högst 0,5 kg CO2ekv år 2030 

Regionservice: 0,8 kg 

CO2ekv per portion (24% 

minskning jämfört med 

2016) 

Samlat utgångsläge för 

samtliga 

måltidsverksamheter tas 

fram under remissperiod 

kg CO2ekv per 

portion 

0,6 kg 

CO2ekv per 

portion 

0,5 kg 

CO2ekv per 

portion 

2030 har matsvinnet minskat 

med 50% och VGR har 

bidragit till att minska svinnet 

tidigare i leverantörskedjan 

Regionservice: 25% 

Samlat utgångsläge för 

samtliga 

måltidsverksamheter tas 

fram under remissperiod 

Andel 

minskning i 

gram per 

portion 

40% 
50% 

minskning 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen 
För att uppnå målet om minskad klimatpåverkan per måltid krävs förutom en ökad 
kompetens om livsmedels klimatpåverkan och klimatsmart menyplanering även högt 
ställda krav vid upphandlingar av livsmedel för att driva på omställningen i 
livsmedelsbranschen.  

Den mest verkningsfulla åtgärden för att minska klimatpåverkan från livsmedel är en mer 
växtbaserad kost och att minimera matsvinnet, vilket också bidrar både till minskade 
ekonomiska kostnader och en hållbar resursanvändning. För att möta de utmaningar som 
finns inom patientmåltidsverksamheten krävs en bättre samverkan mellan hälso- och 
sjukvården och Regionservice med en tydlig gemensam målbild.  

I arbetet med att utforma klimatsmarta menyer måste proteinmängden per måltid inom 
patientmåltidsproduktionen säkerställas för att minska risken för undernäring. 

Det finns potentiella målkonflikter inom de olika delmålen för livsmedel om vi enskilt 
ställer dem mot varandra. Till exempel kan det uppstå vid jämförelse av enskilda råvaror 
mellan minskad klimatpåverkan och andel ekologiska livsmedel. Det är därför av stor vikt 
att VGR utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar olika livsmedelsprodukter, kategorier och 
råvaror utifrån miljöpåverkan. 
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Kompetensutveckling inom livsmedels 

klimatpåverkan och klimatsmart 

menyplanering 

 

Regionservice  

Utförarverksamheter Regional 

utveckling 

Ta fram metoder och verktyg för att 

beräkna klimatpåverkan från menyer  
 

Utförarverksamheter Regional 

utveckling  

Ta fram metoder och verktyg för att 

synliggöra klimatpåverkan av menyer 

till kunder 

 

Regionservice  

Utförarverksamheter Regional 

utveckling 

Påverka kunder till klimatsmarta val 

genom nudging32 
 

Regionservice  

Utförarverksamheter Regional 

utveckling 

Systematisk övergång till ökad andel 

växtbaserade livsmedel i 

måltidsproduktionen 

 

Regionservice  

Utförarverksamheter Regional 

utveckling 

Ställa tydliga klimatkrav i samtliga 

upphandlingar av livsmedel, 

konferensanläggningar och hotell 

 Koncernkontoret 

Framtagande av gemensam målbild 

för minskning av matsvinn från 

patientmåltider 

 

Utförarverksamheter Hälso- och 

sjukvård 

Regionservice 

Ta fram metod och verktyg för 

kontinuerlig mätning av matsvinn  
 

Utförarverksamheter Regional 

utveckling 

Utvärdera möjligheter att upphandla 

matsvinn som råvara till 

måltidsverksamheter 

 Koncernkontoret 

Utvärdera möjlighet till upphandling 

eller samarbetsavtal med aktörer som 

kan hantera överbliven mat 

 Koncernkontoret  

Säkerställ att det matsvinn som 

uppstår samlas in till biogasproduktion  
 

Utförarverksamheter Hälso- och 

sjukvård 

Utförarverksamheter Regional 

utveckling 

Regionservice 

Västfastigheter 

  

 
32 Nudging innebär att förstå hur människor agerar och vilka beteenden som påverkar våra val. 
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Fossilfria transporter  
 

➢ 2030 har Västra Götalandsregionen 100 % fossilfria transporter 
 
Transportsektorn orsakar idag en tredjedel av de nationella växthusgasutsläppen och 
regeringen har fastställt att utsläppen från transportsektorn ska minska med minst 70 
procent fram till 2030. För detta krävs att fossila drivmedel fasas ut, en ökad elektrifiering 
av fordonsflottan och att andelen hållbart producerade biodrivmedel ökar. För att klara 
denna målsättning krävs också att den totala mängden transportarbete begränsas och att det 
är optimerat utefter smarta logistiklösningar.  

Genom fler fossilfria transporter och ökad elektrifiering, får vi också en bättre luftkvalitet i 
städerna och lägre bullernivåer. Varje år uppskattas drygt 300 förtida dödsfall ske i 
Göteborg per år på grund av luftföroreningar enligt Miljömedicinskt Centrum, VGR, vilka 
till stor del skulle kunna undvikas med övergång till fler fossilfria transporter. 

Målet om 100 procent fossilfria transporter gäller för person- och varutransporter med 
VGR:s egna personbilar och lätta lastbilar, köpta transporttjänster, allmän och särskild 
kollektivtrafik, ambulanser inklusive egen ambulanshelikopter, samt tjänsteresor med flyg. 
VGR:s egna fordon, det vill säga ambulanser, egna lätta lastbilar och personbilar kör cirka 
23 miljoner kilometer per år vilket motsvarar nästan 600 varv runt jorden. Köpta 
transporttjänster består av transporter främst med hjälp av tunga och lätt lastbilar för 
hjälpmedel, material och textilier, paket, bud, flytt, livsmedel, läkemedel och apoteksvaror. 
VGR köper transporttjänster för 55 miljoner svenska kronor varje år. 

Miljöarbetet för den allmänna kollektivtrafiken styrs av Miljö- och klimatstrategin för 

kollektivtrafiken i Västra Götaland som är en del av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet.   

Nuläge 
VGR har sedan år 2011 haft ett mål om fossiloberoende transporter, med målsättning om 
80 procent lägre utsläpp av växthusgaser till 2020. De transporter som ingår i detta mål är 
allmän kollektivtrafik, egna gods- och persontransporter, ambulanser och vissa utvalda 
köpta transporttjänster. Under 2019 uppgick utsläppen för dessa transporter till 53 tusen 
ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning på 67 procent jämfört med 2006/2010. 

Målet 100 procent fossilfria transporter till 2030 omfattar förutom dessa transporter även 
övriga köpta transporttjänster, särskild kollektivtrafik och tjänsteresor med flyg. 

Den egna fordonsflottan består till drygt 80 procent av gasbilar, elbilar, laddhybrider och 
etanolbilar, där den absolut största delen av dessa består av gasbilar. Personbilar och lätta 
lastbilar ingår i ett dispensförfarande där servicedirektören måste godkänna nybeställningar 
som inte är en gasbil, laddhybrid eller ren elbil. 

Andelen fossilfritt i transporttjänster skiljer sig åt beroende på uppdragets utformning, 
geografiska placering, tankningsmöjligheter och aktörers möjligheter till investeringar i 
fossilfria fordon. Biogas och el prioriteras i första hand där så är möjligt och andra 
fossilfria drivmedel i andra hand. 
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Delmål Nuläge 2019 
Förslag på 
Indikatorer 

Målvärde 2025 
Målvärde 
2030 

2030 har VGR 

100 % 

fossilfria 

transporter33 

Kollektivtrafik 90 % 

Egna personbilar 72 % 

Egna lätta lastbilar 56 % 

Ambulanser 14 %, 

Transporttjänster - tas fram 

under remiss,  

Flyg och 

ambulanshelikopter 0 % 

Andel 

fossilfrihet (%)  

kg CO2ekv/km  

kg CO2ekv / 

personkm 

 

Egna personbilar 100 %,  

Flyg 100 %, 

Egna lätta lastbilar 90 %, 

Köpta transporttjänster 90 

%, 

Ambulanser 75% 

 

100 % 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
Delmålen till 2025 skiljer sig åt utefter bedömd potential och rådighet till 2025. De egna 
personbilarna bedöms ha möjlighet att vara helt fossilfria 2025, medan godstransporter 
med lätta lastbilar och köpta transporttjänster kräver en något förbättrad utveckling av 
fordon och tankningsmöjligheter, samtidigt som vi kommit en bra bit på vägen redan idag. 
Vad gäller flyget är det redan nu möjligt att köpa in fossilfritt flygbränsle, medan 
ambulanstransporterna stöter på utmaningar av tillgängliga fordonstyper som kan gå 
fossilfritt samt tankningsmöjligheter och har därför en något lägre målvärde till 2025. 
Förutsättningar för olika biodrivmedel kan förändras i och med tillgång, samt 
skattelättnader, lagar och regler, på nationell och EU-nivå. 
 
VGR har för nuvarande behov en god tillgång till laddplatser på de egna fastigheterna för 
egna personbilar, samt för besökare och anställda. Vid en ökad elektrifiering kommer dock 
fler laddpunkter att krävas och möjliggöra laddning på externt hyrda fastigheter. 
 
Förslag på åtgärd  Beskrivning  Verksamhet  

Bilar som drivs på el, vätgas och 

biogas prioriteras i första hand. 

Gäller för inköp av egna personbilar 

och lätta lastbilar. Särskild dispens 

krävs av servicedirektören för att 

frångå denna princip. 

Regionservice 

Biogas, vätgas och el prioriteras i 

första hand vid inköp av 

transporttjänster. 

  Regionservice 

Koncernkontoret 

Kravställning av biobränsle för 

flygresor i tjänst vid upphandling av 

resebokningsbyrå 

 Koncernkontoret 

Kartläggning kring möjlig 

kravställning och målsättning vad 

gäller fossilfrihet för transporter 

  Regionservice 

Koncernkontoret  

 
33 Biogas, el och vätgas prioriteras i första hand. 
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genererade via inköp av varor och 

material  

Fortsatt utbyggnad av 

laddinfrastruktur. 

Laddning för egna personbilar, lätta 

lastbilar och ambulanser, men 

också laddning för personal och 

allmänhet vid våra egna fastigheter 

Västfastigheter 

Främja möjligheter till tankning av 

biodrivmedel i hela regionen, 

upphandlingstekniskt samt regional 

utveckling 

  Koncernkontoret  

Optimera logistikflöden så att 

godstransportbehovet minskar  

  Regionservice 

Utförarverksamheter 

Hälso- och sjukvård 

Fordonsbatterier är klimatsmart, 

social hållbart och resurseffektivt 

producerade och ingår i ett cirkulärt 

flöde. 

Ställa krav vid inköp  Regionservice 

Koncernkontoret 

Västtrafik AB 

Fossilfria entreprenadmaskiner för 

drift och underhåll av fastigheter och 

utemiljö. 

Ställa krav vid upphandling av tjänst 

och fordon. 

Västfastigheter 
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Hållbara resor 
 

➢ År 2030 har resandet med privat bil i tjänst och antalet flygresor i tjänst 
minskat med 80% 

➢ Andelen hållbar arbetspendling och hållbara besöksresor har ökat till 
2030 

Svenskars flygresande har fördubblats sedan 1990 och i dagsläget är svenskars flygutsläpp 
ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet. Flygresandet orsakar årligen 
utsläpp på 10 miljoner ton CO2 ekvivalenter (inklusive höghöjdseffekt som uppstår vid 
förbränning på hög höjd), vilket är lika mycket som utsläppen från personbilstrafiken 
inrikes34. De sammanlagda utsläppen från flygresandet och personbilstrafiken utgör en 
tredjedel av Sveriges totala utsläpp enligt den nationella redovisningsmodellen och en 
omställning av resandet kan därmed markant bidra till att minska vår klimatpåverkan35. 

Den pågående elektrifieringen, samt den ökande produktionen av biobränsle skapar 
möjligheter för ett fossilfritt resande, men leder även till nya hållbarhetsutmaningar. 
Tillverkningen av bilbatterier tar i anspråk begränsade jordartsmetaller och 
tillverkningsprocessen drivs i många fall av en fossil energikälla under dåligt övervakade 
arbetsvillkor. Biobränsle kan orsaka klimatutsläpp både i produktions- och 
användningsfasen. Vid flygresor härrör klimatutsläppen till hälften av den så kallade 
höghöjdseffekten som uppkommer vid all förbränning på hög höjd, även om drivmedlet är 
biobaserat. 

För att nå målen om hållbara resor måste resandet ske effektivt och mängden resor bör 
ligga på en hållbar nivå för att minska risken för resurskonflikter och utarmning av andra 
naturtillgångar vid en omställning till fossilfritt. Samåkning, kollektivt resande och 
delningstjänster skapar ytterligare möjlighet för ett resurseffektivt resande och miljövinsten 
vid fordonsdelning blir än mer betydelsefull vid en elektrifiering av fordonen, då 
klimatpåverkan orsakas främst i produktionsfasen av fordonet. 

Ett hållbart resande innebär många olika samhällsvinster. Den fysiska aktivitet som 
uppkommer vid ökad cykling och gång leder till bättre hälsa och tillsammans med 
kollektivtrafiken bidrar ett hållbart resande till friskare luft och minskat buller. En 
omställning till mobilitetstjänster, kollektivt resande, gång och cykling kan därtill frisätta 
värdefull yta i tätorter som annars upptas av den privata bilen och tillhörande 
parkeringsplatser. 

VGR:s anställda och politiker reser årligen en samlad körsträcka om knappt en miljon mil 
med privat bil i tjänst och under 2019 genomfördes omkring 8000 flygresor i tjänst. De 
totala kostnaderna för medarbetarnas resor i tjänsten uppgick 2018 till drygt 346 miljoner 
kronor. En betydande mängd resor sker även i form av arbetspendling som uppkommer då 

 
 

35 Klimatpåverkan från Svenska befolkningens flygresor 2017-2020 https://research.chalmers.se/publication/506796 
35 Naturvårdsverket, Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser, https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/ 



§ 65 Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter - SKAS 2020-00508-2 Miljömål 2030 för Västra Götalandsregionens egna verksamheter : Bilaga 2. Underlag till miljömål 2030

 
52   

VGRs 55 000 anställda tar sig till och från jobbet samt då invånare besöker de olika 
verksamheterna. 

Nuläge 
För att styra mot ett hållbart resande i tjänsten införde VGR ett klimatväxlingsprogram 
2016. Programmet innebär att en klimatavgift tillkommer vid resor med flyg och privat bil 
i tjänst och de frisatta medlen används till åtgärder för att uppnå organisationens miljömål.  
Sedan klimatväxlingsprogrammet infördes har antalet flygresor i tjänst minskat med 29 
procent och körda km med privat bil i tjänsten minskat med 18 procent.  

VGR har 2017 antagit en rese- och mötespolicy som fastställer att en avvägning mellan 
miljö, säkerhet och kostnad ska ske vid val av färdsätt. Policyn förtydligar att man i första 
hand ska överväga ifall en fysisk resa behöver ske, därefter ska gång och cykel väljas vid 
korta resor, medan kollektivtrafik, tåg och båt bör användas vid längre resor. VGR:s 
verksamhets- och poolbilar ska användas framför privat bil i tjänsten och flygresor får 
endast ske då andra färdsätt inte är rimliga. 

Tjänsteresor i VGR beräknas årligen orsaka klimatutsläpp på cirka 6400 ton CO2 
ekvivalenter, över 80 procent av utsläppen härrör från tjänsteresor med flyg och privat bil. 
I dagsläget har en kartläggning av utsläppen från VGR:s anställdas arbetspendling 
påbörjats och ambitionen är att färdigställa kartläggningen under 2020. VGR:s verksamhet 
orsakar även utsläpp då invånarna besöker de olika verksamheterna som sjukhus, 
vårdcentraler, folkhögskolor och kulturscener. Även denna klimatpåverkan är under 
utredning. Under 2020 har VGR som organisation gått med i Västsvenska 
Handelskammarens, Västtrafiks och Hållbart resande Västs samverkanssatsning “En ren 
vana”. Åtagandet innebär att organisationen ska ta fram mål för ett hållbart resande samt 
genomföra åtgärder för att uppnå målen. 

Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

År 2030 har resandet med 

privat bil i tjänst och 

antalet flygresor i tjänst 

minskat med 80%36 

-29% flyg 

-18% bil 

-köpta flygresor 

-registrerade mil i 

reseräkningstjänsten 

-50% 
-80% flyg 

-80% bil 

Andelen hållbar 

arbetspendling och hållbara 

besöksresor har ökat till 

203037 

Tas fram 

under 

remissperiod 

-indikatorer årligen 

-resevaneundersökning 

Tas fram 

under 

remissperiod 

Tas fram under 

remissperiod 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
VGR behöver aktivt arbeta för att sprida information och kunskap om hållbart resande 
samt uppmuntra anställda och besökare till att ställa om sina resvanor. Hälsofördelar och 

 
36 Antalet flygresor och körda mil ska minska med 80% jämfört med 2016 
37 Som hållbar resa räknas kollektivt resande, gång och cykling men definitionen kan komma att uppdateras i samband 
med att nya mobilitetsalternativ utvecklas 
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ekonomiska vinster av ett hållbart resande behöver beaktas och kommuniceras för att 
ytterligare stimulera en omställning. 

För att nå målet om minskat flygresande i tjänst krävs det att tågförbindelserna till 
kontinenten förbättras och att den upphandlade resebokningsbyrån är väl insatt i att 
förmedla resor i enlighet med VGR:s rese- och mötespolicy. I dagsläget har flygresandet 
minskat med omkring 30 procent, den resterande minskning som krävs för att nå målet om 
80 procents färre flyg kan uppnås med kombination av åtgärder, exempelvis enligt följande 
scenario: 

• En femtedel av flygresor ersätts med digitala alternativ som tillexempel 
digital närvaro vid en konferens. 

• Majoriteten (80 procent) av inrikesflygresor ersätts av tågresor eller andra 
alternativ. Hälften av alla inrikesflygresor som skedde under 2019 var på sträckan 
mellan Göteborg och Stockholm där det redan idag finns andra rimliga färdsätt. 

• En fjärdedel av flygresorna till övriga Europa ersätts med andra alternativ som tåg 
eller båt. Scenariot uppnås ifall de flygresor som i dagsläget sker till Köpenhamn 
och Oslo, samt majoriteten av flygresorna till Tyskland, kan bytas ut mot andra 
färdsätt fram till 2030. 

För att nå målet om 80 procent färre körda kilometer med privat bil i tjänst måste VGR 
fortsatt utveckla attraktiva och tillgängliga mobilitetstjänster som möjliggör en 
överflyttning från privat bilanvändning till kollektivt resande, gång, cykling och 
delningstjänster som verksamhets- och poolbilar. I framtiden kan det bli aktuellt att utreda 
möjligheten att införa behovsprövad tjänstebil för de medarbetarna som har ett stort behov 
av att resa i tjänsten och därtill inte har tillgång till arbetspendlingsmöjligheter utöver egen 
bil. Ett minskat behov av resande behöver samtidigt främjas genom ökad tillgång till 
resfria digitala möten och möjlighet till flexibla arbetsplatser och distansarbete.  

Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Samordna ansvar för utveckling, drift och 

underhåll av mobilitetstjänster som bilpooler, 

cykelpooler och verksamhetscyklar 

 Regionservice 

Öka kommunikation, information och 

nudginginsatser för att stimulera 

beteendeförändringar 

 
Koncernkontoret 

Regionservice 

Förbättra tillgång till och kunskap om resfria 

digitala möten 
 

Regionservice 

Koncernkontoret 

Säkerställa goda kollektivtrafikförbindelser till 
samtliga verksamheter 

 Västtrafik AB 

Skapa lättanvänt bokningssystem för 
kollektivtrafikresor i tjänsten 

 Västtrafik AB 

Införa marknadsmässiga parkeringsavgifter  Västfastigheter 
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Skärpa kravställning i resebyråavtal som främjar 

tågresor och andra alternativ än flyg 
 Koncernkontoret 

Bygga säkra och attraktiva cykelparkeringar med 

god tillgänglighet i anslutning till fastigheter 
 Västfastigheter 

Se över möjlighet för dusch och ombyte på 

arbetsplatsen 
 Västfastigheter 

Utreda möjlighet till flexibel 

arbetsplats/distansarbete 
 Koncernkontoret 

Uppdatera rese- och mötespolicy med skärpta 

riktlinjer för hållbart resande i tjänsten 
 Koncernkontoret 
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Ekosystem och främjad biologisk mångfald 
 

 

 

En hög biologisk mångfald är en 
förutsättning för att naturen ska kunna 
leverera de funktioner och nyttor som vi 
människor får av naturen. Dessa kallas 
ekosystemtjänster och är till exempel att 
naturen renar vatten och luft, insekter 
pollinerar grödor, att mikroorganismer 
och maskar gör jorden bördig och att vår 
hälsa förbättras av att vi vistas i naturen. 

För att nå målet om hållbart utnyttjande 
av ekosystemtjänster och främja den 
biologiska mångfalden behöver VGR 
tydligare prioritera detta område i flera 
verksamheter och processer och använda 
sig av den kompetens som finns inom 
VGR och andra aktörer i Västra 
Götaland.  

Som stor fastighetsförvaltare påverkar VGR direkt ekosystemtjänster och den biologiska 
mångfalden. Genom val av livsmedelsråvaror i VGR:s måltidsverksamheter påverkas 
förutsättningarna för den biologiska mångfalden och markanvändningen i Västra Götaland, 
Sverige och internationellt. Men också genom val av material i upphandlade produkter 
eller utrustning kan VGR göra medvetna val som tar hänsyn till hållbart utnyttjande av 
ekosystemtjänster och främjar den biologiska mångfalden. Till exempel i kravställande på 
bioråvara i drivmedel, bioplaster i hälso- och sjukvårdsprodukter, byggmaterial och 
textilier.  
 
Miljömålet kommer att följas upp med delmålens indikatorer samt redovisning av åtgärder 
kopplade direkt till målet. Därför redovisas inget övergripande nuläge utan detta görs i 
under respektive delmål nedan.  
 
  

Miljömål 2030: Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den 
biologiska mångfalden 
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Hållbart nyttjande av fastigheter med avseende på 
ekosystemtjänster  
 

➢ Utemiljöerna på våra fastigheter är utvecklade år 2030 med avseende på 
främjad biologisk mångfald och hälsofrämjande ekosystemtjänster 

Naturvårdsverket föreslår i utvärderingen av miljömålen 2019 att åtgärder för att stärka den 
biologiska mångfalden behöver göras i den bebyggda miljön och kan då ha positiva 
effekter på friluftsliv, kulturliv och folkhälsa. För VGR kan detta innebära att utemiljön på 
fastigheterna utvecklas, används i högre grad av anställda och besökare samt att 
upplevelsen av dem är bättre. Det ligger i linje med ambitionen att vara bästa offentliga 
arbetsgivare och strategin för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga. Det finns också 
många möjligheter att genom stärkande av ekosystemtjänsterna minska riskerna med de 
kommande klimatförändringarna. 

Nuläge 
Det finns ett koncept kring grönstrukturplan framtaget och alla träd på fastigheterna är 
kartlagda. Den grönstrukturplan som finns framtagen är för Skaraborgs sjukhus i Skövde 
och är uppbyggd på forskning som finns kring vilka utemiljöer som verkar hälsofrämjande 
för oss människor. En av dessa miljöer är artrikedom främjar biologisk mångfald.  

I Västfastigheters hållbarhetsplan och i detaljbudgeten för fastighetsnämnden finns 
åtgärder som syftar till att arbeta med de hälsofrämjande miljöerna på, i och omkring 
byggnaderna på VGR:s fastigheter.   

Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 2025 Målvärde 2030 

Utemiljöerna på 

våra fastigheter är 

utvecklade år 2030 

med avseende på 

främjad biologisk 

mångfald och 

hälsofrämjande 

ekosystemtjänster  

Kräver 

utredning 

Upplevelse av 

utemiljöns 

hälsofrämjande 

kvalitéer38 

Första mätning 

genomförd 

Högre resultat än 

vid första 

mätningen 

Kräver 

utredning 
Kräver utredning 

Kartlagt biologiska 

värdet på våra 

fastigheter 

Ökat det biologiska 

värdet på våra 

fastigheter 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen   
Att kartlägga och stärka ekosystemtjänsterna och den biologiska mångfalden på VGR:s 
fastigheter, genom att ta fram grönstrukturplaner och använda dem som ett styrande 
verktyg i fastighetsförvaltningen, kräver andra ekonomiska resurser och IT verktyg än 
idag.  

 
38 I enkäten kopplat till nöjd kund index (NKI) finns möjlighet att mäta upplevelsen av utemiljön 
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En annan utmaning är att frågor kring utemiljön ofta prioriteras lågt i förhållande till andra 
frågor i både drift, förvaltning och i projekt. Utemiljöns betydelse och potential behöver 
kommuniceras och större kunskap behövs hos fler förvaltare och projektledare för att nå 
målet.    

Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Ta fram en övergripande plan för 

arbete med grönstrukturplaner och 

ekosystemtjänster 

Tydliggöra syftet med 

grönstrukturplaner samt deras 

status i förhållande till andra 

styrande dokument  

Västfastigheter 

Kompensera för förlorade 

ekosystemtjänster vid nybyggnation 

Ta fram en riktlinje för att 

kompensera och stärka de 

ekosystemtjänster som förloras vid 

nybyggnation. Säkerställer att den 

biologiska mångfalden inte minskar 

lokalt 

 

Västfastigheter 

Ta fram grönstrukturplaner för alla 

sjukhusfastigheter 

Grönstrukturplaner kan användas 

som ett verktyg för att belysa 

nyttan av utemiljön och den 

biologiska mångfalden på en 

fastighet. 

Västfastigheter 

Stärka de ekosystemtjänster som 

bidrar till en läkande och 

hälsofrämjande miljö på våra 

fastigheter 

Ta fram en riktlinje och 

implementera i processer och 

arbetssätt. En artrikedom är en av 

de kvalitéer på fastigheterna som 

bidrar till läkande och 

hälsofrämjande miljöer 

Västfastigheter 

Öka den biologiska mångfalden på 

våra fastigheter 

Ta fram en riktlinje och 

implementera arbetssätt för att 

planera för årstidsdynamik i 

växtval, ta hänsyn till kommande 

klimatförändringar, undvika 

monokulturer och sträva efter en 

växtvariation.   

Västfastigheter 

Stärka de ekosystemtjänster som 

minskar riskerna med 

klimatförändringarna 

Ta fram och implementera en 

riktlinje. Genom att arbeta för 

multifuktionella ytor har vi 

möjlighet att både öka den 

biologiska mångfalden samtidigt 

som riskerna med 

klimatförändringarna minskar 

Västfastigheter 
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Använda del av Nöjd kund index (NKI) 

som utvärdering 

Utforma NKI-enkätens frågor om 

utemiljön så att det går att mäta 

upplevelsen av de hälsofrämjande 

miljöerna och den biologiska 

mångfalden 

Västfastigheter 

Planera för en resurseffektiv drift och 

skötsel av utemiljön   

Genom växtval och kravställande 

av driftentreprenader 
Västfastigheter 
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Livsmedel som främjar en biologisk mångfald 
 

➢ 2030 har VGR 60% ekologiska livsmedel  

➢ 2030 har andelen inköpta regionalt producerade livsmedel ökat  

Utöver delmål för att minska livsmedels klimatpåverkan är det nödvändigt att VGR höjer 
ambitionen gällande livsmedel som främjar den biologiska mångfalden och åtgärder som ger 
förutsättningar för ett hållbart lantbruk. Dagens produktion och konsumtion av livsmedel ger 
upphov till stor miljöpåverkan genom kväve- och fosforutsläpp, förlorad biologisk mångfald, 
vatten- och markanvändning. Det kommer att behövas både effektivisering och omställning av 
produktion, förädlingsprocesser och förändrade konsumtionsvanor för att kunna klara 
livsmedelsförsörjningen, om inte miljön och de långsiktiga förutsättningarna för 
livsmedelsproduktion ska äventyras. Jordbruksproduktionen kan bidra till biologisk mångfald 
genom att ett varierat landskap som ger lämpliga livsmiljöer för flora och fauna. Betesmarker 
utgör den mest artrika jordbruksmiljön. Undersökningar har visat att biodiversiteten är högre 
på gårdar med ekologisk produktion. 

Västra Götaland är länet med störst jordbruksareal i landet. Länet har även landets största 
arealer av ekologisk odling; 23 % av den ekologiska odlingen i Sverige och 24 % av totala 
arealen jordbruksmark brukades ekologiskt i det egna länet. Västra Götaland har en 
variation av slättlandskap och skogsbetonade odlingsområden som om de nyttjas på bästa 
sätt bidrar till både regional utveckling och hållbar utveckling. Fler betande djur främjar 
ökad biologisk mångfald. I områden med mer ensidig spannmålsproduktion är det möjligt 
att få en mer varierad växtföljd och öka produktionen av baljväxter, som dessutom är 
kvävefixerande, för att möta en ökad vegetarisk kost. 

Delmålen för ekologiska livsmedel och inköp av regionalt producerade livsmedel gäller för 
samtliga förvaltningar och bolag inom VGR med måltidsproduktion. Målvärdet till 2030 
för ekologiska livsmedel är baserat på det nationella målet att 60% av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. Att 
fortsatt ha en hög andel ekologiska livsmedel är viktigt utifrån att främja den biologiska 
mångfalden och ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. KRAV certifieringen av 
råvaror bidrar också till en minskad klimatpåverkan genom krav på minskad användning 
av fossila bränslen i produktionen.  

Nuläge 
VGR upphandlar årligen livsmedel för cirka 135 miljoner kronor (2019). Andelen 
ekologiska livsmedel har mellan åren 2010 och 2019 ökat från 24 procent till 48 procent 
genom ett strukturerat arbete av måltidsverksamheterna tillsammans med Koncerninköp 
där konventionellt producerade råvaror successivt bytts ut till ekologiska. Resultatet 
omfattar Regionservice, Folkhögskolor, Naturbruksskolor, Västarvet, GöteborgsOperan 
och Göteborgs Symfoniker.     

Inom ramen för samverkansforum mellan koncernstab regional utveckling och 
koncerninköp har livsmedel valts ut som ett samverkansområde för att arbeta långsiktigt 
och strategiskt med synergier mellan regional utveckling och VGR:s egen verksamhet. 
Inom ramen för arbetet har en kategoriplan för livsmedel tagit fram den långsiktiga 
inriktningen:  
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”Verksamheterna i VGR ska ges goda förutsättningar att tillaga välsmakande, 
näringsriktiga och prisvärda måltider genom medvetna inköp av livsmedel. Politiska mål 
ska beaktas vid val av råvaror. Regionens köpkraft ska bidra till hållbar 
livsmedelsproduktion, oavsett vart den är lokaliserad, och till en säkrad 
livsmedelsförsörjning även i kristid. Upphandlingarna ska utformas så att de möjliggör 
anbud också från små- och medelstora företag och producenter i Västra Götaland”. 

Ett fokus inom samverkansforum 2020 är att kartlägga regionala livsmedelsproducenter 
och möjliggöra upphandling av mer närproducerade livsmedel.  

Under remissperioden kommer nuläget för andel regionalt producerade livsmedel att tas 
fram. 

Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på indikatorer 
Målvärde 
2025 

Målvärde 
2030 

2030 har Västra 

Götalandsregionen 60% 

ekologiska livsmedel 

48% 
Andel av totala livsmedelsinköp 

i kronor 
55% 60% 

2030 har andelen 

inköpta regionalt 

producerade livsmedel 

ökat 

Tas fram 

under 

remissperiod 

Andel av totala livsmedelsinköp 

i kronor uppdelat efter 

ursprung: 

• Regionalt 

• Svenskt 

• EU 

• Icke EU 

 Öka 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
Det har varit en stor utmaning för framförallt för Regionservice att klara ökande 
ambitioner, ökande råvaru- och personalkostnader utan att kunna höja priserna till 
kunderna vilket har resulterat i svårigheter att hålla den årliga budgeten. Detta gäller 
framförallt för att nå mål om andel ekologiska livsmedel. För en ekonomiskt hållbar 
utveckling framöver måste villkoren vara rimliga i förhållande till de krav som ställs. 

För att möjliggöra inköp från mindre regionala leverantörer krävs utveckling av 
livsmedelsupphandlingarna och samverkan med andra aktörer i Västra Götaland. För att 
den biologiska mångfalden ska främjas i samband med en ökad andel regionalt 
producerade livsmedel är det viktigt att säkerställa detta i upphandlingskrav och 
uppföljning.    

Det finns potentiella målkonflikter inom de olika delmålen för livsmedel om vi enskilt 
ställer dem mot varandra. Till exempel kan det uppstå vid jämförelse av enskilda råvaror 
mellan minskad klimatpåverkan och andel ekologiska livsmedel. Det är därför av stor vikt 
att VGR utifrån ett helhetsperspektiv prioriterar olika livsmedelsprodukter, kategorier och 
råvaror utifrån miljöpåverkan. 
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Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Systematiskt arbete med 

livsmedelsavtal för att tillgängliggöra 

fler ekologiska råvaror och produkter  

 Koncernkontoret 

I samtliga livsmedelsupphandlingar 

ställa krav på en hög andel ekologiska 

råvaror och produkter 

 Koncernkontoret 

Systematiskt arbete med beställning 

och menyplanering för att öka 

andelen ekologiska råvaror och 

produkter 

 

Regionservice  

Utförarverksamheter 

Regional utveckling  

Vid upphandling av livsmedel undvika 

livsmedel som innehåller palmolja i 

första hand och i andra hand ställa 

krav på att all palmolja är RSPO 

certifierad (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil) 

 Koncernkontoret 

Vid upphandling av fisk och skaldjur 

ställa krav på MSC certifiering (Marine 

Stewardship Council) 

 Koncernkontoret 

Vid upphandling av livsmedel skapa 

förutsättningar för att mindre 

leverantörer direkt eller via grossist 

kunna leverera genom regionens avtal  

 Koncernkontoret 
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Inköp av produkter och material påverkar inte den 
biologiska mångfalden negativt 
 
➢ År 2030 påverkar inte inköp av produkter och material den biologiska 

mångfalden negativt och tar hänsyn till hållbar markanvändning Minskad 
påverkan från inköp på den biologiska mångfalden 

År 2017 kartlades den globala handelns påverkan på hotade djurarter i en studie som 
publicerades i tidskriften Nature Ecology & Evolution. Kartan kopplar ihop konsumtionen 
i ett land med hotbilden för vissa djurarter i ett annat. Ofta hotas den biologiska 
mångfalden i fattiga länder av faktorer som är svåra för dem att påverka eftersom den drivs 
av efterfrågan i andra länder. Syftet med kartan var att identifiera de produkter och 
handelsvägar som har störst påverkan på biodiversitet och på så vis bana väg för en mer 
hållbar handel som bidrar till att skydda djurlivet. Även om studien behöver kompletteras 
för att bli ett reellt underlag för vidare insatser kan den ändå visa vilken påverkan vår 
konsumtion har på biodiversiteten i övriga världen. 

Studien visar till exempel att efterfrågan på kaffe i USA leder till att skogar i Brasilien 
skövlas för att ge plats åt kaffeodlingar. USA´s kaffekonsumtion står, enligt studien, för 
2,5 procent av hotet mot spindelapan som lever i dessa skogar. Gods som importeras av 
Tyskland bidrar till hotet mot cirka 600 djurarter i länder i svårtillgängliga områden i 
Ryssland, Sudan och Madagaskar.  

VGR:s inköp av produkter och material påverkar den biologiska mångfalden i världen. 
VGR ska säkerställa att organisationens användning av naturresurser sker genom hållbart 
nyttjande av ekosystemtjänster och utan att den biologiska mångfalden påverkas negativt, 
både i ett regionalt och globalt perspektiv. 

Nuläge 
VGR ställer idag krav med hänsyn till den biologiska mångfalden i flera olika 
miljöprioriterade upphandlingar. Till exempel inom byggmaterial, biobaserade bränslen, 
textil och möbler.  Däremot har påverkan av ekosystem, biologisk mångfald och 
markanvändning inte varit ett kriterium för att kategorisera en upphandling som 
miljöprioriterad. 

För att möjliggöra kravställande i upphandling för att främja en biologisk mångfald krävs 
en utredning som kartlägger prioriterade upphandlingar som har en stor påverkan.   
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Delmål 
Nuläge 
2019 

Förslag på 
indikatorer 

Målvärde 2025 Målvärde 2030 

År 2030 påverkar 

inte inköp av 

produkter och 

material den 

biologiska 

mångfalden negativt 

och tar hänsyn till 

hållbar 

markanvändning 

Kräver 

utredning 

Andel prioriterade 

upphandlingar 

som tar hänsyn 

till biologisk 

mångfald 

 100% 

Förutsättningar och åtgärder för att nå målen  
För att på ett systematiskt sätt prioritera upphandlingar med stor påverkan av ekosystem, 
biologisk mångfald och markanvändning krävs en ökad kunskap om hur olika produkter, 
material och tjänster påverkar. Det krävs också att information om påverkan i 
leverantörskedjor är tillgänglig för att ha möjlighet att ställa rätt krav.   

Förslag på åtgärd Beskrivning Verksamhet 

Utredning och väsentlighetsanalys av 

nuvarande upphandlingar  
 Koncernkontoret 

Ställa krav på ökad livslängd, ökad andel 

återvunnen eller hållbart utvunnen 

biobaserad råvara vid upphandling 

 Koncernkontoret 

Biodrivmedel som köps in är 

producerade utan förlust av biologisk 

mångfald eller negativa 

markanvändningsaspekter 

Ställa krav på hållbara drivmedel vid 

inköp samt vid köp av 

transporttjänster 

Regionservice 

Koncernkontoret 

Västtrafik AB 

Utred hur VGR:s inköp påverkar den 

biologiska mångfalden och olika 

ekosystemtjänster och utforma en plan 

för hur vi kan agera gentemot 

leverantörer för att de skall minimera 

sin negativa påverkan. 

 Koncernkontoret 
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Appendix 1. Verksamhetsförteckning för 
åtgärdsförslag 
.. 

Kategori Verksamhet 

Utförarverksamheter Hälso- och sjukvård  NU-sjukvården 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Skaraborgs sjukhus 

Sjukhusen i Väster 

Södra Älvsborgs sjukhus 

Närhälsan 

Folktandvården 

Habilitering och hälsa 

Regionhälsan 

Utförarverksamheter Regional utveckling Förvaltningen för kulturutveckling 

Folkhögskoleförvaltningen 

Naturbruksförvaltningen 

Film i Väst AB 

GöteborgsOperan 

Göteborgs Symfoniker AB Regionteater Väst 

Turistrådet Västsverige 

Göteborgs botaniska trädgård 

Utförarverksamheter Kollektivtrafik Västtrafik AB 

  

Serviceverksamhet Västfastigheter 

Serviceverksamhet Regionservice 

Serviceverksamhet Hälsan & Stressmedicin 

Samordnande kansli Koncernkontoret inklusive VGR IT 
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Remiss: Miljömål 2030 för Västra 
Götalandsregionens egna verksamheter 
 
Miljönämnden har tagit fram förslag till miljömål för Västra Götalandsregionen 
egna verksamheter som ska gälla från och med 2021. Miljömål 2030 ersätter 
nuvarande Miljöplan 2017-2020.  
 
Syftet med Västra Götalandsregionens Miljömål 2030 är att bidra till visionen Det 
Goda Livet genom att skapa ett gott liv för varje människa på en välmående 
planet. Detta innebär att Västra Götalandsregionen tar ansvar för hur vi brukar 
planetens resurser på ett hållbart sätt vilket i sin tur är en förutsättning för 
människors hälsa och välbefinnande nu och i framtiden. 
 
Förslaget utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och är 
prioriterade utifrån Västra Götalandsregionens uppdrag, rådighet och 
miljöpåverkan. Ambitionen är att de nya målen ska vara pådrivande för Västra 
Götalandsregionens arbete för att nå regionala, nationella och internationella mål 
och åtaganden inom miljöområdet.  
 
Målen har tagits fram i samråd med förvaltningar och bolag inom Västra 
Götalandsregionen och ett antal andra regioner och kommuner som har uppdrag att 
bereda förslag på nya miljö- eller hållbarhetsmål. 
 
Förslaget består av tre övergripande mål till 2030:  

• Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria 
• Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % och de indirekta 

växthusgasutsläppen har minskat med 50 % 
• Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska 

mångfalden 

Kopplat till varje övergripande mål finns delmål som beskriver prioriteringarna 
för att nå de övergripande miljömålen. 
 
Förslagets struktur, beredningsprocess och tänkt genomförande har bearbetats och 
harmoniserats tillsammans med avdelningen för social hållbarhet, 
Koncernkontoret, som har i uppdrag att ta fram förslag på mål inom social 
hållbarhet till 2030. Förslagen på miljömål och mål för social hållbarhet ska 
förstärka varandra och ses som Västra Götalandsregionens genomförande av den 
ekologiska och sociala dimensionen av Agenda 2030. 

Hur ska vi arbeta med målen? 
• Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och delmål 
• Samtliga nämnder och styrelser har ett gemensamt ansvar för 

genomförandet av Miljömål 2030. 
• Nämnder och styrelser ansvarar för planering och prioritering av arbetet 

med mål och delmål inom ramen för den årliga budget- och 
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verksamhetsplaneringsprocessen. I det ansvaret ingår att årligen identifiera 
lämpliga och kraftfulla åtgärder för den egna verksamheten.  

• Genom ett systematiskt arbetssätt säkerställs att miljöarbetet i 
förvaltningar och bolag prioriteras utifrån de av Västra 
Götalandsregionens miljömål och delmål som är relevanta för 
verksamheten samt verksamhetens största miljöpåverkan. Arbetet 
utvecklas löpande genom ständiga förbättringar. Ett miljöledningssystem 
säkerställer även att kraven i miljölagstiftning och övriga miljökrav på 
verksamheten efterlevs. 

 
I enlighet med regionfullmäktiges budget 2020 genomförs målen tillitsbaserat. 
Genom att nämnder och styrelser själva identifierar sina åtgärder säkerställer vi 
att det avsätts ekonomiska och personella resurser för arbetet. Genom att integrera 
målen i ordinarie verksamhetsplanering- och uppföljning i Plan &Styr kan vi även 
få en transparent planering, uppföljning och analys.  

Synpunkter på målen 
Koncernkontoret efterfrågar nu synpunkter på målen från samtliga nämnder och 
styrelser. De frågor som Koncernkontoret i huvudsak vill ha svar på är 
specificerade i ”Bilaga 3: Svarsformulär för remiss Miljömål 2030” som vi också 
önskar att ni använder till remissvaren.  

Senaste svarsdag 31 oktober 
Synpunkter på målen önskas senast den 31 oktober 2020. Svar på remissen 
skickas till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer MN 2019–00056.  
 

Bilagor 
1. Remissversion Miljömål 2030 
2. Underlag till Miljömål 2030. Underlaget ger en fördjupad kunskap och 

motivering till val av miljömål och prioritering av delmål. Det innehåller 
nulägesbeskrivningar för respektive delmål samt förslag till åtgärder för 
att nå delmålen. 

3. Svarsformulär för remiss om Miljömål 2030 
 
För frågor om miljömålen och formerna för genomförande kontakta Lars Berko, 
Enhetschef Miljöavdelningen, Koncernkontoret, lars.berko@vgregion.se  
 
Under remissperioden kommer två webbinarier att anordnas för att presentera 
Miljömål 2030 samt svara på frågor om förslaget och remissen. Datum och tider 
för webbinarium är: 1 september kl. 9.00-10.30 och 4 september kl. 13.00-14.30. 
Anmälan görs på Regionkalendern.   
 
Miljömål 2030 kommer efter remissperioden att bearbetas utifrån inkomna 
synpunkter och beslutas i regionstyrelsen samt regionfullmäktige efter beredning 
av miljönämnden. 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-10-21 
Diarienummer SKAS 2020-00534 

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

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus fastställer detaljbudget 2021 för Skaraborgs 

Sjukhus.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 
2021 och vårdöverenskommelse 2021 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande 
uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland. 
Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag samt uppdrag att bedriva 
forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Detaljbudgeten beskriver hur SkaS planerar att arbeta med de prioriterade mål och 
de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i 
regionfullmäktiges budget. En stor utmaning för kommande år är att genomföra 
nödvändiga förändringar för en förbättrad tillgänglighet och övriga uppdrag i 
enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse samtidigt som en 
ekonomi i balans ska uppnås. Bedömningen inför 2021 är en ekonomisk obalans 
om cirka 220 miljoner kronor. 

För en hållbar verksamhet är strategin att fortsätta påbörjade arbeten för ett 
effektivt sjukhus, en sammanhållen region, genomföra förändringsarbeten för 
vårdens omställning och följa inriktningen i enlighet med Västra 
Götalandsregionens långsiktiga strategier. Under 2021 kommer även stort fokus 
vara på det regiongemensamma arbetet för framtidens vårdinformationsmiljö. 
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Beslutsfattare 

☒ Styrelsebeslut   
☐ Delegeringsbeslut Beslutsfattare: 
☐ Verkställighetsbeslut Beslutsfattare: 

Ärendet kommuniceras genom (flera val möjliga) 

☐ Fokus SkaS – intranät 
☐ VGR – övriga VGR 
☐ I linjen 
☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 
☐ APT-info 
☐ Media 
☒ Expediering av beslut 
☐ Annat, ange: 

Kommunikationsplan 

☐ Ja (biläggs detta tjänsteutlåtande) 
☒ Nej 

Beredning 
☒ MBL §19 Datum: 2020-10-07 
☒ MBL §11 Datum: 2020-10-21 
☒ Sjukhusledning Datum: 2020-10-20 
☒ SkaS presidium Datum: 2020-10-12 
 

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Åsa Ranbro Jansson 
Ekonomichef 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
• Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus 

Besluten skickas till 
• Regionstyrelsen för kännedom 

• Sjukhusledning 
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• Verksamhetschefer 
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1 Sammanfattning 
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges 
budget för 2021 och vårdöverenskommelse 2021 med östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där 
det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i 
Västra Götaland. Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag 
samt uppdrag att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Detaljbudgeten beskriver hur SkaS planerar att arbeta med de prioriterade 
mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som 
beslutats i Regionfullmäktiges budget. En stor utmaning för kommande år är 
att genomföra nödvändiga förändringar för en förbättrad tillgänglighet och 
övriga uppdrag i enlighet med regionfullmäktiges mål och 
vårdöverenskommelse samtidigt som en ekonomi i balans ska uppnås. 
Bedömningen inför 2021 är en ekonomisk obalans om cirka 220 miljoner 
kronor. 

För en hållbar verksamhet är strategin att fortsätta påbörjade arbeten för ett 
effektivt sjukhus, en sammanhållen region, genomföra förändringsarbeten 
för vårdens omställning och följa inriktningen i enlighet med Västra 
Götalandsregionens långsiktiga strategier. Under 2021 kommer även fokus 
vara på det regiongemensamma arbetet för framtidens 
vårdinformationsmiljö. 



§ 66 Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus - SKAS 2020-00534-1 Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus 2020-10-21

Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 2021 5(22) 

2 Hälso- och sjukvård 

2.1 Utveckla och stärka den nära vården 
För att förstärka primärvården och den nära vården ska SkaS: 

 Fortsätta stärka konsultativa insatser och samarbetsformer med 
primärvården och kommuner. 

 Genomföra utbildningsinsatser till specialister i allmän medicin 
inom relevanta specialistområden enligt den utbildningsplan som är 
framtagen i samverkan med primärvården. 

 Etablera en mer robust organisation för att accelerera utvecklingen 
av mobila vårdformer. 

 Intensifiera arbetet med att utveckla vårdformer och samarbete med 
hjälp av digital teknik. 

 Fortsätta utveckla Närvårdscentrum i Mariestad, ett regionalt 
pilotprojekt där flera specialistkliniker inom SkaS deltar. 

2.2 Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad 
tillgänglighet 

Under 2021 fortsätter arbetet för att genomföra flytt av sällanvård i enlighet 
med regionstyrelsens beslut från 2018 (RS 2018-02858). De flesta områden 
är redan klara under tidigare års arbete. 

Volymer flyttas från SkaS för följande områden: 

 Endokrinkirurgi (Kirurgi) 
 Ärrbråck (Kirurgi) 
 Cystisk fibros (Barnmedicin) 
 Barn med kronisk smärta (Barnmedicin) 
 Ätovilja/undervikt (Barnmedicin) 
 Utåtagerande/självskadebeteende (BUP) 
 Bipolära syndrom/psykotiska symptom (BUP) 
 Särskilt vårdkrävande patienter (VUP) 
 Akuta och subakuta ryggmärgsskadevård (Rehabmedicin) 
 Njurkirurgi (Urologi) 
 Suturering av dislocerade intraokulära linser/sekundär implantation 

av linser (Ögon) 
 Kirurgi på den övre sneda ögonmuskeln … (Ögon) 
 Nedläggning av glasrör i tårvägarna … (Ögon) 

Volymer flyttas till SkaS för följande områden: 

 Ablationer (Kardiologi) 
 Enukleation (Ögon) 
 Endoskopisk behandling av uretär- och njurbäckentumör (Urologi) 
 Prostatektomier (Urologi) 
 Basurologi, TURP/TURB … (Urologi) 

För att SkaS urologiverksamhet ska kunna omhänderta en ökad 
operationsvolym inom urologi (prostataoperationer) är behovet av en 
operationsrobot stor. Låneram för investeringen är beviljad och under 2021 
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genomförs investering och därefter successiv flytt av patientvolym till SkaS. 

  

2.3 Öka användandet av digitala vårdtjänster 
Kraften och fokus på digitaliseringsfrågorna ska öka. SkaS 
digitaliseringsplan behöver tydliggöras och bli mer känd bland medarbetare 
och patienter. 

I avsnitt 3.1.2.2 redovisas de aktiviteter som planeras för 2021. 

2.4 Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
Lokal kunskapsstyrningsorganisation 

Organiseringen av kunskapsstyrningsarbetet ligger inom ramen för SkaS 
patientprocessorganisation. Sjukhusets största och/eller säkerhetskritiska 
patientflöden har en utsedd processledare för varje flöde. Processledarna 
ansvarar tillsammans med tvärprofessionella/tvärfunktionella grupper för att 
utveckla, följa upp och övervaka patientprocesserna. Processarbetet 
samordnas av processchefer inom varje verksamhetsområde. Processerna 
ägs av verksamhetscheferna. SkaS-övergripande processer redovisas för 
sjukhusledning och verksamhetschefer samt har styrgrupper som utgörs av 
de verksamhetschefer som omfattas av det aktuella patientflödet. 

Till stöd för patientprocessarbetet finns bland annat chefläkare, 
chefsjuksköterska, utvecklingschef och kvalitetschef, 
utvecklingsledare/verksamhetsutvecklare samt medarbetare från FoUUI. 
Patienter och närstående erbjuds att delta i processutvecklingsarbetet så 
långt möjligt. Regelbundna utvecklingsdialoger mellan sjukhusledning och 
verksamhetschefer genomförs två gånger per år där fokus ligger på 
utveckling av och resultat i patientprocesser, inklusive arbetet med att 
ständigt förbättra patientsäkerheten. SkaS har utsedda kontaktpersoner för 
kunskapsstyrningen, KPP och SVF. 

Planerade aktiviteter för 2021: 

1. Kvalitet & patientsäkerhet som stående punkt på styrelsemöten 

2. Regelbunden uppföljning i ledningsgrupp av SkaS-övergripande 
processer 

3. Öka patientmedverkan i processutveckling 

4. Genomföra processutbildningar för medarbetare på sjukhuset 

5. Genomföra regelbundna processchefsnätverksmöten 

6. Arrangera en processdag - heldag för alla processteam och metodstöd 

7. Sprida uppdaterad processmodell - Processguiden (som ingår i SkaS 
ledningssystem) 

8. Starta upp SkaS-processer där de saknas i förhållande till regionala 
processteam och personcentrerade, samordnade vårdförlopp 

9. Benchmarka inom alla processer i KPP-uppdraget och aktivt använda 
KPP som underlag i processarbete 

10. Aktivt använda kvalitetsregisterdata i processutveckling och förbättra 
möjligheten att följa eget utfall i medicinska kvalitetsindikatorer över tid 



§ 66 Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus - SKAS 2020-00534-1 Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus 2020-10-21

Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 2021 7(22) 

11. Skapa tydligare process för kunskapsstyrning vad avser medicinska 
styrdokument 

12. Starta utbildningsmoduler i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom 
det lokala chefsprogrammet och bidra till den regionala utbildningsplanen. 

Var god se också 3.1.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den 
organisatoriska effektiviteten förbättras samt 3.1.1.7 Förbättra 
patientsäkerheten och den medicinska kvaliteten. 

  

Personcentrerat arbetssätt 

Under 2021 kommer arbetet med personcentrering och hälsocentrering att 
fortsätta. Målet är att alla medarbetare (4500) på Skaraborgs Sjukhus ska 
tillämpa ett personcentrerat och hälsocentrerat förhållnings- och arbetssätt i 
sitt dagliga arbete år 2021. För att intensifiera utvecklingen mot att patienten 
i varje möte möts med empati, respekt och värdighet och som en jämställd 
person med förmågor och resurser, som är delaktig i sin egen vård och 
vårdens utveckling, krävs fortsatta sjukhusövergripande resurser. 

  

Kvalitet och patientsäkerhet 

Kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö går hand i hand. SkaS arbetar 
aktivt för att hålla en beläggningsgrad under 90 procent på 
slutenvårdsenheter för att minska vårdskadorna, öka kvaliteten och skapa 
effektivare patientflöden. Konsekvensen blir också en tydligt förbättrad 
arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. 
Möjlighet till utbildning och utveckling främjar kvalitet och patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsarbetet har även stor ekonomisk potential – extrapolerade 
siffror från nationell markörbaserad journalgranskning ger vid handen att 
SkaS har vårdskador i samma storlek som hela sjukhusets ekonomiska 
underskott. 

2.5 Produktivitet och tillgänglighet 
För att uppnå måluppfyllelse inom vårdgarantiområdet har ett flertal 
aktiviteter påbörjats vilka kommer fortsätta under 2021, bland annat 

 Översyn och beslut om förändrad vårdplatsstruktur för akut och 
planerad slutenvård i syfte att revidera både antal vårdplatser och 
placering av dessa utifrån behov. 

 Förbättringsprojekt med syfte att öka antalet genomförda operationer 
på SkaS med målsättning att patienter i behov av ett kirurgiskt 
ingrepp ska erbjudas operationen inom rimlig tid. 

 Förbättringsprojekt för att minska vårdbehovet och förbättra 
omhändertagandet för patienter med komplexa vårdbehov. 

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

 Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse 
och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter.  
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 Arbeta för att öka produktionskapaciteten för både besök och 
behandlingar med befintliga resurser samt fortsatt köpa vård via 
upphandlade externa vårdgivare med stöd av den regionala operativa 
styrgruppen för tillgänglighet och produktion samt med stöd av 
regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL) utifrån beslutad 
regional projektbudget 2021. Målsättningen är att tillgängligheten 
till första besök och behandling förbättras så att behov av köpt vård 
minskar. 

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

 Fortsatt införande av standardiserade vårdförlopp. 
 Fortsätta införa digitala lösningar för att kunna erbjuda vård på ett 

effektivt sätt. 

2.6 Framtidens vårdinformationsmiljö 
Förberedelser för att gå in i framtidens vårdinformationsmiljö pågår aktivt 
på SkaS. Det finns en väl uppbyggd lokal projektorganisation för 
implementering av Millenium. Ämnet finns regelbundet på agendan i alla 
ledningssammanhang. Till exempel som stående punkt på 
sjukhusledningens möten. Ett aktivt ledningsengagemang är av största värde 
i den stora förändring av arbetssätt som kommer att krävas. 

Exempel på aktiviteter som planeras under 2021: 

 Lokal projektplan för implementeringen av Millennium ska finnas 
framtagen 

 Medarbetare från SkaS deltar i tester av Millenniums design 
 Lokala kommunikationsinsatser FVM 
 Lokalt ledningsengagemang - förändringsledning 
 Planering av utbildningsinsatser vid införandet 
 Produktions- och kapacitetsplanering för införandeperioden 
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3 Mål och fokusområden 

3.1 Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård 

3.1.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den 
organisatoriska effektiviteten förbättras 

Ett systematiskt arbete med verksamhetsutveckling och ständiga 
förbättringar präglar SkaS arbete med kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling. De grundläggande principerna för arbetet är 
patientens - personens perspektiv i fokus, arbeta med processer, basera 
beslut på fakta, allas delaktighet och ständiga förbättringar. Hörnstenarna 
inramas av ledningens engagemang och en hållbar systemsyn som skapar 
verksamhet med hög säkerhet. En förutsättning för detta är också att 
stimulera den inre drivkraften hos medarbetarna. 

Det övergripande målet för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på SkaS 
är att forska, utbilda och aktivt ta del av ny kunskap för att använda de bästa 
metoderna för diagnostik, behandling, omvårdnad och utveckling i 
vårdprocesserna. Såväl möjligheter som utmaningar finns med koppling till 
förändrad åldersstruktur bland invånarna samt ökad överlevnad vid cancer 
och andra kroniska sjukdomar. Dessutom bidrar en snabb utveckling av nya 
och ofta dyra behandlingsmetoder teknik/läkemedel till våra framtida 
utmaningar. En omställning av arbetssätt som lägger fokus på effektivitet 
och ökat värde ur ett patientperspektiv är nödvändigt. 

· Medicinska kvalitetsindikatorer ska ligga i nivå med eller över 
riksgenomsnitt. 

Se också avsnitt 2.4 Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och 
avsnitt 3.1.1.7 Förbättra patientsäkerheten och den medicinska kvaliteten. 

3.1.1.1 Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av 
tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och befogenheter ska 
decentraliseras till första linjens chef 

Regionfullmäktige har i budget 2021 beskrivit hur detaljstyrningen av hälso- 
och sjukvården behöver ersättas av tillitsstyrning, där ansvar och 
befogenheter att nå såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga mål 
decentraliseras till chefer och deras medarbetare.  Lösningarna för hur vi på 
bästa sätt uppnår målen måste utgå från situationen på varje sjukhus, inom 
varje verksamhet eller på den enskilda enheten. 

Skaraborgs sjukhus arbetar med en ökad tillitsstyrning genom bland annat 

 Verksamhetsplanering som utifrån övergripande mål och 
fokusområden låter varje verksamhet och enhet ta fram sina egna 
mål och aktiviteter, relevanta och meningsfulla för den egna 
verksamheten. 

 Utvecklingsdialoger med sjukhusets verksamheter. Fokus på 
dialogerna är verksamhetens utveckling och resultat vad gäller 
kvalitet och patientsäkerhet.   
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 SkaS arbete med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling där 
hörnstenarna utgörs av allas delaktighet, basera beslut på fakta, 
arbete med processer och ständiga förbättringar. 

 Handlingsplan med aktiviteter för utveckling av SkaS ledar- och 
medarbetarskap har tagits fram under hösten 2020 och innebär ett 
kontinuerligt arbete utifrån de behov som uppstår i verksamheten. 
Syftet med att satsa på ledarskap och medarbetarskap, är att 
genomföra aktiviteter för att stärka chefer och medarbetares 
möjligheter att utöva ett tillitsbaserat arbetssätt. Detta är en 
förutsättning för att chefen tillsammans med medarbetarna kan skapa 
en god arbetsmiljö.  

  

3.1.1.2 Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska 
problemet med överbeläggningar 

Överbeläggningar förekommer på grund av variationen i in- och utflöde 
över tid på olika avdelningar och specialiteter. För att minska 
patientsäkerhetsriskerna med överbeläggningar och utlokaliseringar av 
patienter till andra vårdavdelningar behöver vårdplatsstrukturen optimeras. 
Målsättningen är att ha tíllräckligt antal tillgängliga vårdplatser för att uppnå 
en beläggningsgrad på < 90 procent. Några av de aktiviteter som pågår: 

 Översyn och omstrukturering av vårdplatser på SkaS som helhet. 
Innan pandemin startades ett arbete med att se över sjukhusets 
vårdplatsstruktur. Målsättningen är dels att minska andelen 
utlokaliserade patienter och att rätt patient är på rätt vårdplats för att 
minska onödiga överflyttningar som leder till förlängda vårdtider, 
dels att effektivisera bemanningen. 

 Fortsatt samarbete och koordinering av patienter, patientflöden och 
vårdplatser mellan avdelningar och sjukhusorter. 

 Fortsatt samarbete med kommunerna för en trygg och säker 
utskrivning för att minska vårdtiden för utskrivningsklara patienter 
och minska antal återinläggningar. 

Skaraborgs Sjukhus har sedan många år ett utvecklat samarbete med 
primärvården och de 15 kommunerna via Vårdsamverkan Skaraborg. 
Dialogmöten sker via Skype mellankommun, primärvård och sjukhus kring 
utskrivningsklara patienter och har under 2020 intensifierats och breddats 
till att även innefatta avstämning av frågor relaterade till pandemin. 

Målet med arbetet för en trygg och säker in- och utskrivning är bland annat 
att minska antal vårddagar för utskrivningsklara patienter, att minska antalet 
återinläggningar samt att öka andelen patienter som erhåller 
utskrivningsinformation. Arbetssättet fortsätter och utvecklas vidare under 
2021 

3.1.1.3 Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska 
flyttas ut till närsjukhus eller andra 
specialistmottagningar 

För att förstärka primärvården och den nära vården ska SkaS: 



§ 66 Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus - SKAS 2020-00534-1 Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2021 Skaraborgs Sjukhus 2020-10-21

Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 2021 11(22) 

 Fortsätta stärka konsultativa insatser och samarbetsformer med 
primärvården och kommuner. 

 Genomföra utbildningsinsatser till specialister i allmän medicin 
inom relevanta specialistområden enligt den utbildningsplan som är 
framtagen i samverkan med primärvården. 

 Etablera en mer robust organisation för att accelerera utvecklingen 
de mobila vårdformerna. 

 Intensifiera arbetet med att utveckla vårdformer och samarbete med 
hjälp av digital teknik. 

 Fortsätta utveckla Närvårdscentrum i Mariestad där flera 
specialistkliniker inom SkaS deltar. 

3.1.1.4 Ökad produktivitet 

SkaS har samarbetat regionalt i den operativa styrgruppen för tillgänglighet 
och produktion under flera år. Arbetet med att förbättra tillgängligheten har 
haft en stor inverkan på antal väntande. Under perioden så minskade i VGR 
väntande över 90 dagar till besök och behandling från 36 000 till 18 000. 
Pandemin har tagit VGR tillbaka ett par år i utvecklingen och i augusti 2020 
finns i VGR 32 000 väntande över 90 dagar. 

Detta återspeglas till viss del även för SkaS, även om vi genom köp av vård 
från externa vårdgivare och minskat remissinflöde under pandemin inte sett 
lika stora förändringar. Vi ska utveckla och behålla goda effektiva arbetssätt 
som införts under pandemin med exempelvis digitala besök och parallellt ta 
ytterligare steg framåt. 

På SkaS finns flera olika grupperingar som på olika sätt arbetar för en ökad 
produktivitet, på såväl sjukhusövergripande som verksamhetsnivå. En 
sjukhusövergripande styrgrupp för produktions- och kapacitetsplanering 
startades under hösten 2020. Målsättningen är att öka flödeseffektiviteten i 
SkaS hela produktionssystem, minimera flaskhalsar och undvika 
suboptimeringar. Sedan tidigare finns operationsråd för prioriteringsfrågor 
avseende operationsutrymme, arbetsgrupp för metodstöd för verksamhetens 
planerings- och uppföljningsarbete (enligt SkaS 7-stegsmodell för 
produktions- och kapacitetsplanering), sjukhusgemensam arbetsgrupp för 
frågor som berör sjukhusets tillgänglighet, behovsanalyser och köp av vård, 
uppföljning av utförd produktion med mera. 

Sjukhusets verksamheter kommer under 2021 följas upp med fokus på ökad 
produktion med befintliga resurser. Arbetet med produktions- och 
kapacitetsplanering för hela SkaS fortsätter under 2021. 

3.1.1.5 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, på alla nivåer, har ett ansvar 
att främja hälsa och förebygga sjukdom. Att främja hälsa innebär att stärka 
människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Att förebygga 
sjukdom innebär att man förhindrar eller påverkar sjukdomars förlopp i en 
positiv riktning. 

Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete leder på sikt till 
högre livskvalitet för patienter, minskade sjukvårdskostnader och ett mer 
effektivt användande av samhällsresurserna. Att arbeta 
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sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande är en viktig förutsättning för att 
i ett längre perspektiv minska behovet av vårdinsatser. 

Under 2021 kommer nedanstående strategiska aktiviteter prioriteras: 

1. Fortsatt implementering av nationella riktlinjer för prevention och 
behandling av ohälsosamma levnadsvanor 

Medarbetarnas kompetens samt strukturer och lokala rutiner i 
verksamheterna är förutsättningar för att vården ska kunna implementera 
riktlinjerna och erbjuda en god och jämlik vård. 

 Fortsatt dialog med verksamhetschefer för att stödja implementering 
av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor. 

 Särskild uppföljning och fortsatt implementering av rökfri operation. 
 Medarbetare erbjuds regiongemensam heldagsutbildning Samtal om 

levnadsvanor (digital from ht 2020), samt webbutbildning. 
 Samarbete med sjukhusets FaR-samordnare för spridning av 

metoden FaR, fysisk aktivitet på recept. 

  

2. Stärka patientens förmåga att ta ansvar för sin hälsa och själv 
hantera sin sjukdom 

Genom att erbjuda partnerskap och dialog ska vård och behandling utformas 
tillsammans med patienten. Patientens behov, resurser, förutsättningar och 
möjligheter efterfrågas och synliggörs. Att patienten görs delaktig är en 
förutsättning för säkrare och effektivare vård och bidrar till en mer jämlik 
hälsa 

 Integrera hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter i processer 
och för relevanta patientgrupper. Samverkan med enhet 
verksamhetsutveckling. 

 Kartlägga befintliga digitala lösningar för hälsofrämjande egenvård 
regionalt och nationellt, och sprida dessa internt. 

 Stötta utveckling av nya digitala lösningar för hälsofrämjande 
egenvård. 

 Dialog i vårdsamverkan, gränsdragning och samverkan gällande 
hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

3.1.1.6 Förbättra patientsäkerheten och den medicinska 
kvaliteten 

Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala 
patientsäkerhetsplanen och riktlinjer för patientsäkerhet 2021. I den lokala 
patientsäkerhetsplanen för SkaS preciseras SkaS mål. 

Under året ska följande aktiviteter genomföras: 

 Införande av "Gröna korset" på fler enheter för att stärka 
patientsäkerhetskulturen. Utbildningsdagar inför uppstart via 
patientsäkerhetsfunktionen. 

 Grundutbildning i patientsäkerhet för alla patientsäkerhetsombud 2 
ggr/år. 

 Nätverksträffar för patientsäkerhetsombud 2 ggr/år och tätare möten 
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för de sjukhusövergripande uppdragsledarna för fokusområdena 
patientsäkerhet. 

 Utvecklingsdialoger om kvalitet och patientsäkerhet med alla 
verksamhetsledningar 2 ggr/år där patientsäkerhetsombud bjuds in. 

 Öka patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbetet, bland annat med 
hjälp av informationsbladet ”Din säkerhet på sjukhus”, och använda 
patientberättelser som diskussionsunderlag. 

 Förbättra det systematiska arbetet för hantering av 
synpunkter/klagomål från patienter och närstående utifrån den nya 
klagomålshanteringen. 

 Trycksårsuppföljning utifrån regional kvalitetsindikator. 
 Undernäring ska riskbedömas och i förekommande fall behandlas. 
 Fortsatta insatser för att förhindra vårdskador i samband med halk-

/fallolyckor. 
 Utveckla uppföljningen av vårdrelaterade infektioner via 

Infektionsverktyget och kontaktläkarrollen. 
 Utveckla sjukhus-Stramas arbete med att övervaka och analysera 

resistens- och förskrivardata samt följsamhet till 
behandlingsriktlinjer. 

 Införa ”antibiotikaronder”, på fler enheter. 
 Minska läkemedelsfel i vårdens övergångar genom tydliga rutiner 

för läkemedelsavstämningar och läkemedelslistor. 
 Utvecklad samverkan med primärvård och kommuner för trygg och 

säker in- och utskrivning från slutenvård. 

För att minska patientsäkerhetsriskerna med överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter till andra vårdavdelningar behöver 
vårdplatsstrukturen optimeras. Målsättningen är att ha tillräckligt antal 
disponibla vårdplatser på de aktuella vårdavdelningarna för att hålla en 
beläggningsgrad 90 procent. Några av de aktiviteter som pågår och planeras 
för 2021 är: 

 Översyn och omstrukturering av vårdplatser på SkaS som helhet 
 Utökat samarbete och koordinering av patienter, patientflöden och 

vårdplatser mellan avdelningar och sjukhusorter 
 Utökat samarbete med kommunerna för att minska vårdtiden för 

utskrivningsklara patienter 
 Internt processarbete för att minska onödig sjukhusvård 
 Handledande sjuksköterska på avdelning - kompetensstöd 
 Handledande undersköterska på avdelning - kompetensstöd 
 Arbete för att behålla och vid behov rekrytera nya medarbetare 

Se också 2.4 Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, 3.1.1 Den 
medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras. 

3.1.2 Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
Skaraborgs Sjukhus målsättning är att förbättra måluppfyllelsen för 
vårdgaranti till första besök och behandling under 2021. 

Under 2019 påbörjades även ett arbete med ökat fokus på tillgänglighet till 
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efterföljande besök, detta fortsätter under 2021. Patienter som bokas in för 
ett efterföljande besök har ett dokumenterat behov av uppföljande vård. 
Målsättningen är att en större andel patienter ska få sitt efterföljande besök 
inom måldatum. 

Ett antal verksamheter har tilldelade basvolymer och tilläggsuppdrag för 
första besök och behandling. Målet är att 100 procent av basvolym och 
tilläggsuppdrag ska produceras under 2021. 

Ett annat mål är att förbättra tillgängligheten för patienter med välgrundad 
misstanke om cancer. För dessa patienter har SkaS infört Standardiserade 
vårdförlopp (SVF). Målsättningen 2021 är att minst 70 procent av 
cancerpatienterna ska ha utretts via ett standardiserat vårdförlopp och att 
minst 80 procent av alla vårdförlopp som går vidare till en behandling ska 
klara fastställda ledtider. 

3.1.2.1 Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både 
förstabesök och behandling 

För att uppnå måluppfyllelse har ett flertal aktiviteter påbörjats vilka 
kommer fortsätta under 2021, bland annat 

 Arbeta för en effektivare vårdplatsstruktur för akut och planerad 
slutenvård. 

 Förbättringsarbete påbörjat med syfte att öka antalet genomförda 
operationer på SkaS med målsättning att patienter i behov av ett 
kirurgiskt ingrepp ska erbjudas operationen inom rimlig tid utifrån 
behov. Berör både de operationer som utförs på central 
operationsenhet och de operationer som utförs på mottagning. 

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

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

 Arbeta för att öka produktionskapaciteten för både besök och 
behandlingar med befintliga resurser samt fortsatt köpa vård via 
upphandlade externa vårdgivare med stöd av den regionala operativa 
styrgruppen för tillgänglighet och produktion samt med stöd av 
regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL) utifrån beslutad 
regional projektbudget 2021.  

 Effektivisering av vårdprocesser med hjälp av digitala stöd och 
vårdformer 

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

 Rekryteringsarbete av svårrekryterade yrkeskategorier såsom läkare 
och psykologer prioriteras 
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3.1.2.2 Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar 

Den 4 juni 2019 beslutade Regionstyrelsen att sex digitala invånartjänster 
ska prioriteras för införande inom alla berörda förvaltningar och 
verksamheter i syfte att öka värdet för patienterna och minska 
vårdkostnaderna. Aktiviteter pågår inom de fem områden som berör SkaS. 

Målsättningen under 2021 är att fler enheter ska ha infört de digitala 
invånartjänsterna. 

· Digitala vårdmöten 

· Egenmonitorering 

· Stöd och behandling 

· Basutbudet i 1177 e-tjänster 

· Webb-tidbok 

I planen för 2021 ingår att: 

 Ta fram en digitaliseringsplan och gör den känd genom medarbetar- 
och patientinformation. 

 Utse en person i varje verksamhetsledning för digitaliseringsfrågor 
för att öka kraft för digitalisering i alla ledningsgrupper. 

 Öka andel enheter som infört de prioriterade digitala 
invånartjänsterna (där det är aktuellt).   

o Hemmonitorering under införande på nyinsjuknade patienter 
med IBD (inflammatorisk tarmsjukdom). 

o Distansmonitorering för patienter med pacemaker och ICD 
(implanterbar cardio (hjärt) defibrillator) 

o SkaS deltar med piloter i regionalt utvecklingsarbete med 
egenmonitorering 

o Webb-tidbok om- och avbokning ska införas 
o SoB (stöd- och behandlingsplattform på internet), flera nya 

starter planeras under 2021. 

3.1.3 Primärvården ska bli den naturliga ingången för 
personer i behov av vård 

3.1.3.1 Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom 
tillskapande av fler mobila och nära vårdformer 

 Fortsätta att utveckla de mobila vårdformerna, inkluderat den 
prehospitala vården med bedömningsbilar. Under 2020 startades det 
fjärde närsjukvårdsteamet och under 2021 fortsätter arbetet med att 
hitta fler patientgrupper som kan undvika slutenvård. 

 SkaS arbetar intensivt med att utveckla vårdformer och samarbete 
med hjälp av digital teknik. 

 Pilotprojektet ”Nära vård norra Skaraborg” har utmynnat i att 
process för hjärtsviktspatienter har utvecklats i samverkan med 
Primärvård och kommunal hemsjukvård. Breddinförande 2020 
planerades men försenades pga pandemin. Fortsättning 2021 för att 
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få hela processen på plats i Skaraborg. 
 Sjukhusgemensamt projekt kring patienter med komplexa vårdbehov 

fortsätter. 
 Närvårdscentrum i Mariestad fortsätter att utvecklas och flera 

specialistkliniker inom SkaS deltar. 

3.2 Hållbar, innovativ och kreativ region 

3.2.1 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska 
minska 

För 2021 är målsättningen att öka kunskapen om och följsamheten till SkaS 
”Checklista för systematiskt miljöarbete”. 

3.2.1.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" 

Respektive enhet arbetar kontinuerligt med vägledningsdokumentet SkaS 
”Checklista för systematiskt miljöarbete” vilken innehåller följande 
områden: 

 Utbildning, medvetenhet och kompetens 
 Transporter 
 Energi 
 Kemikalier 
 Produkter och avfall 
 Livsmedel 
 Läkemedel 
 Medicinska gaser 

3.2.2 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra 
möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling 

Skaraborgs Sjukhus är en del i arbetet med VGR's gemensamma 
arbetsgivarvarumärke. Bakgrunden till arbetet med arbetsgivarvarumärket är 
utmaningen att kompetensförsörja organisationen långsiktigt med hänsyn till 
omvärldens krav och våra utmaningar att kunna behålla, utveckla och 
rekrytera rätt kompetens. 

Varumärket och dimensionen arbetsgivarvarumärket omfattar alla i 
organisationen. 

Arbetsgivarvarumärket utgår från: 

Positionen - Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Medarbetarlöftet - Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra 

Den önskade positionen innebär att VGR ska uppfattas som den bästa 
offentliga arbetsgivaren av såväl potentiella som dagens medarbetare. VGR 
kan bara bli den bästa arbetsgivaren om medarbetarna uppfattar att vi är det. 
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3.2.2.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där 
hänsyn tas till marknadssituationen och 
kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas 

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

SkaS har som mål att ha en utveckling i linje med, den av VGR önskvärda 
lönestrukturen under 2021. Lönekartläggning genomförs som underlag för 
fortsatt analys och genomförande av eventuella åtgärder för att komma i 
nivå med övriga sjukhus och målbilden för lönestruktur inom VGR. 

Lönedifferentiering kan ske genom ett systematiskt arbete och verka för en 
större lönespännvidd. 

3.2.2.2 Satsa på ledarskap och medarbetarskap 

Syftet med att satsa på ledarskap och medarbetarskap, är att genomföra 
aktiviteter för att stärka chefer och medarbetares möjligheter att utöva ett 
tillitsbaserat arbetssätt. SkaS ska aktivt verka för att ha kompetenta chefer 
som verkar för en tillitsskapande arbetsmiljö. Detta är en förutsättning för 
att tillsammans med medarbetarna skapa en god arbetsmiljö. 

Arbetsplatser där medarbetare känner sig inkluderade och där tilliten är stor, 
skapar de bästa förutsättningarna för en effektiv och kvalitetsinriktad 
verksamhet. Arbetet utgår från VGR Chefsfilosofi och VGR 
Medarbetarpolicy. 

3.2.2.3 Attraktiv arbetsgivare 

Skaraborgs Sjukhus ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare genom 
att systematiskt arbeta med arbetsmiljön, arbetstider, lön, 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling, ledarskap och 
medarbetarskap. 

Genom målstyrning och indikatorer, följer vi upp om beslutade aktiviteter 
ger effekt. 

SkaS har ett omfattande arbete igång för att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare med målet att Skaraborgs sjukhus och VGR ska bli Sveriges 
bästa offentliga arbetsgivare 2027. 

Fyra områden är identifierade, kommunikation, kultur, förutsättningar och 
organisation. Handlingsplaner tas fram för varje område och för Skaraborgs 
sjukhus som helhet. 

3.2.2.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Grunden för hälso- och arbetsmiljöarbetet finns i Arbetsmiljölagen(AML), 
Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) som är 
förutsättningen för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM). 

SkaS följer de av VGR framtagna styrdokument gällande vägledning i 
hälso-och arbetsmiljöarbetet. 
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Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt, 
hållbart arbetsliv. Detta förutsätter att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs i samverkan mellan chefer och medarbetare utifrån ett 
verksamhetsperspektiv på kort och lång sikt. 

 Främja hälsan hos medarbetare 
 Förebygger olycksfall och annan ohälsa till följd av arbetet 
 Stödjer medarbetare som blir sjuka med rehabiliterande insatser 
 Dokumentera insatser för medarbetares rehabilitering vid sjukdom i 

HälsoSAM och förebyggande insatser, för att ge bättre 
förutsättningar i rehabiliteringsarbetet 
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4 Ekonomi 

4.1 Ekonomiska förutsättningar 
Den ekonomiska obalansen inför 2021 bedöms uppgå till cirka -220 
miljoner kronor. Ovisshet i framtida utveckling av pandemin ger osäkerhet i 
såväl den ingående obalansen från 2020 som prognosticerad kostnads- och 
intäktsutveckling för 2021. 

Ersättning enligt vårdöverenskommelse 2021 med östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden har räknats upp med 2 procent till 4 017 miljoner kronor. 
I summan ingår tilläggsöverenskommelse på 43,6 miljoner kronor enligt 
beslut om kompletteringsbudget 2018 (RS 2017-04990). Möjligheten till 
ersättning för vårdvolymer över vårdöverenskommelsens tak (bruten tak 
ersättning) har tagits bort för 2021 vilket för SkaS i praktiken innebär att 
totala möjliga ersättningsnivå minskar något. I beräkningen av ekonomiskt 
läge 2021 ingår även den extra ersättning som enligt beslut (HS 2020-
00670) erhålls från hälso- och sjukvårdsstyrelsen som kompensation för 
höjda läkemedelskostnader. Även övriga beslut om förändrade intäkter, 
regionala och statliga bidrag har påverkat det ekonomiska läget 2021. I 
skrivande stund saknas beslut om fördelning av vissa bidrag till SkaS. Lagd 
budget förutsätter att dessa bidrag är oförändrade jämfört med 2020. Totalt 
har de budgeterade intäkterna ökat med cirka 1,5 procent. 

En fortsatt stor utmaning för 2021 och kommande år är att genomföra 
nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i 
enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås. 
Vårdens omställning, arbetet med införande av framtidens 
vårdinformationsmiljö, anpassning till nationella och regionala medicinska 
riktlinjer, arbetet för en förbättrad tillgänglighet och minskade vårdköer 
kommer att kräva ett stort engagemang från verksamhetens medarbetare och 
riskerar att öka det totala resursbehovet alternativt konkurrera om 
tillgängliga resurser för det vårdnära arbetet. 

4.1.1 God ekonomisk hushållning 
SkaS styrelse, ledning och medarbetare genomför samt planerar för fortsatta 
åtgärder för ett effektivt och hållbart sjukhus med både ekonomi och 
verksamhet i balans. Även SkaS del i arbetet för hälso- och sjukvårdens 
omställning är en viktig del. Några områden har särskilt lyfts fram som 
betydelsefulla för en hållbar ekonomi. Inom dessa områden fortsätter arbetet 
under 2021: 

 effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur, tex arbetet med 
översyn av vårdplatsstruktur och bemanning, nära vård, 
omhändertagande av patienter med komplexa vårdbehov,  

 kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och effektiva processer, 
förändrings och förbättringsarbete utifrån identifierade 
förbättringsområden, bland annat med hjälp av KPP och 
benchmarking med andra sjukhus, införandet av digitala stöd och 
vårdformer, 

 kompetensförsörjning där rekrytering av nödvändiga kompetenser 
kan ske samtidigt som personalvolymen för SkaS som helhet 
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minskar och bemanningsföretag och andra dyrare 
bemanningslösningar kan fasas ut, 

 produktions- och kapacitetsplanering som skapar förutsättningar för 
ett optimalt kapacitetsutnyttjande och hög produktivitet, till exempel 
sjukhusövergripande processarbete för förbättrad 
operationskapacitet, 

 ett strukturerat arbete för en förbättrad kvalitet och patientsäkerhet 
med färre vårdskador och minskade kvalitetsbristkostnader, 

 inköp och avtal, hög avtalstrohet till regionala upphandlingar, 
tydliga och välkända inköpsrutiner och begränsade sortiment, 

 effektiv lab- och läkemedelsanvändning, 
 lokaleffektivisering. 

För att stödja verksamhetens chefer i arbetet med ekonomisk hushållning 
och kostnadsreduceringar har personalbudgeten för 2021 tydliggjorts och 
brutits ned per lägsta organisatoriska nivå (enhet). Ett effektiviseringskrav 
läggs ut till samtliga verksamheter men för att omhänderta hela sjukhusets 
ekonomiska obalans krävs även beslut om strukturella åtgärder. Måltal tas 
fram för kostnadsutvecklingen avseende läkemedel, laboratorieanalyser, 
medicinskt material, köpta sjukvårdstjänster och hjälpmedel, det vill säga 
för de kostnadsslag där verksamhetens chefer har en möjlighet att påverka 
kostnadsutfallet. 

  

4.1.2 Resultaträkning 
Prognosen för 2020 års resultat uppgår till -280 miljoner kronor. I resultatet 
ingår negativa ekonomiska konsekvenser till följd av pandemin, när dessa 
exkluderats bedöms den utgående obalansen mellan sjukhusets kostnader 
och intäkter till cirka -200 miljoner kronor.  Utifrån vårdöverenskommelsen 
2021 och övriga beräknade intäkter tillsammans med beräknad 
kostnadsutveckling är bedömningen en tillkommande obalans på ca 20 
miljoner kronor 2021, det vill säga en ekonomisk obalans vid ingången av år 
2021 på totalt -220 miljoner kronor. 

Budgeten i nedanstående tabell visar på ett nollresultat vilket innebär att 
nettokostnader på motsvarande 220 miljoner kronor har reducerats från 
ursprunglig bedömning. Del av denna avvikelse kommer att riktas mot 
effektiviseringar i verksamheten medan övrig avvikelse kräver beslut om 
strukturella förändringar. 

Beskrivning av bedömd obalans 

Den ekonomiska bedömningen bygger på att taknivån enligt 
vårdöverenskommelse (VÖK) och tilläggsöverenskommelse (TÖK) uppnås 
samt att intäkter för köpt vårdgaranti erhålls fullt ut då samtliga basvolymer 
bedöms ligga inom produktionsprognosen. Bedömningen innehåller också 
oförändrade statsbidrag där det finns såväl bortfallande som tillkommande 
bidrag. I skrivandets stund saknas beslut om fördelning av medel till 
psykiatrin och rehabkoordinatorer. Bedömningen förutsätter att dessa bidrag 
är oförändrade jämfört med 2020. Sammantaget innebär prognosen ökade 
intäkter med cirka 1,8 procent jämfört med 2020 års prognos, om intäkter 
för köpt vårdgaranti exkluderas. 
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Personalkostnadsutvecklingen inkluderar effekt av genomförda åtgärder 
2020 och planerad förändrad vårdplatsstruktur under 2021. I 
personalkostnaden inkluderas beräknad kostnad för löneöversyn. 
Bedömningen av personalkostnadsutvecklingen 2021 utgår ifrån att de 
merkostnader som uppstått till följd av pandemin 2020 inte kvarstår för 
2021. 

För övriga kostnader bedöms totalt sett en mindre kostnadsförändring men 
som består av såväl större kostnadsökningar som större 
kostnadsminskningar till följd av att prognos för 2020 inkluderar ökade 
kostnader till följd av pandemin. 

 
Budget Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 
Patientavgifter 65 55 64 
Såld vård internt 4 053 4 052 4 087 
Såld vård externt 56 50 52 
Försäljning med tjänster 64 59 67 
Övriga intäkter 18 20 23 
Bidrag och ersättningar 351 348 361 
Intäkter 4 606 4 584 4 654 
Löner och soc avg -2 823 -2 840 -2 741 
Övriga personalkostnader -38 -30 -40 
Bemanningsföretag 0 -70 0 
Personalkostnader -2 861 -2 940 -2 781 
Köp av sjukvårdstjänster -25 -92 -28 
Köp av laboratorietjänster -130 -130 -145 
Medicinsk service -19 -40 -20 
Läkemedel -531 -575 -600 
Medicinskt material -192 -201 -206 
Hjälpmedel,inkontinensartiklar -62 -67 -68 
Städ- och tvättkostnader -75 -75 -76 
Hyror och lokalkostnader -283 -288 -267 
Övriga kostnader -342 -377 -379 
Avskrivn o nedskr -83 -75 -80 
Finansiella intäkter o kostnad -3 -2 -3 
Övriga kostnader -1 745 -1 924 -1 873 
Summa 0 -280 0 

  

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver 
Skaraborgs sjukhus ledning och styrelse ser det inte som rimligt att kunna 
återbetala något av tidigare års negativa resultat under 2021 på grund av 
rådande ekonomiska läge. 

4.3 Investeringar 
SkaS investeringsbudget 2021 utgår från behov av utrustning utifrån 
framtagna utbytesplaner samt behov av mindre så kallade verksamhetsstyrda 
fastighetsinvesteringar i sjukhusets lokaler. Budgeten omfattar även 
planerade behov av nyinvesteringar samt en reservering för haverier och 
andra oförutsedda investeringsbehov som kan uppstå under 
verksamhetsåret. Investeringsnivån på totalt 138 miljoner kronor för 
verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar och 36 miljoner kronor för 
verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar är inom ramen för 
regionstyrelsens beslut om fördelning av låneramar för investeringar 2021. I 
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plan för 2021 ligger även investering i en operationsrobot för främst 
urologiska operationer 24 miljoner kronor enligt regionalt beslut om så 
kallad ägarstyrd investering (RS 2019-07192). 

Större delen av planerade utrustningsinvesteringar 2021 utgörs av 
återinvestering i medicinteknisk utrustning enligt utbytesplan samt 
investeringar i icke medicinsk utrustning kopplat till nybyggnation. 
Ökningen av investeringsbehovet 2021 jämfört med tidigare år är en följd av 
investeringsbehovet inom ASP-projektet (se nedan) där psykiatribyggnaden 
är den byggnad som först färdigställs och där investeringar behöver påbörjas 
under 2021.  Plan för mindre fastighetsinvesteringar tas fram utifrån behov 
som identifierats i verksamheten. De budgeterade summor som anges i 
nedanstående tabell anger maximal investeringsnivå, ett uppdrag pågår med 
att se över framtagen investeringsplan för att minska investeringsbehovet 
och därmed begränsa sjukhusets framtida ökade avskrivningskostnader. 

På SkaS pågår flera omfattande fastighetsinvesteringsprojekt. ASP-projektet 
(AkutServicePsykiatri) omfattar en ny akutmottagning, akutröntgen, 
ambulansintag, nya operationssalar, IVA-avdelning, sterilcentral samt nya 
lokaler för öppen- och slutenvårdspsykiatri.  Hela projektet beräknas vara 
klart 2024. Till detta kommer fortsatt PCB-sanering och anpassning av 
mottagningar och entréhall. Dessa projekt, som innebär stora investeringar i 
såväl lokaler som tillhörande utrustning, kommer att påverka 
driftkostnaderna (hyra och avskrivningar) och öka sjukhusets kostnadsnivå 
de närmaste åren. En dialog är lyft med regionstyrelsens ägarutskott hur 
finansieringen av de ökade driftkostnaderna kan lösas. Redan inför beslut 
om fastighetsinvestering stod klart att SkaS inte har möjlighet att finansiera 
de ökade driftkostnader i hyra och utrustning som dessa investeringar 
innebär. 

Investeringsutgifter 2021 
Budget helår 
(mnkr) 

Fastigheter  
Större ägarstyrda fastigheter  
Mindre ägarstyrda fastigheter  
Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 36 
Summa fastighetsinvesteringar: 36 
Utrustning  
Följdutrustning ägarstyrda fastighetsinvesteringar (valbar)  
Ägarstyrd investering i medicinteknisk utrustning 24 
Ägarstyrd investering i allmän utrustning  
Verksamhetsstyrd utrustningsinvestering 138 
Summa utrustningsinvestering 162 
TOTALT INVESTERINGAR 198 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-10-22 
Diarienummer SKAS 2020–00631 

Västra Götalandsregionen 
Skaraborgs Sjukhus 
Handläggare: Carina Karlsson 
E-post: carina.e.karlsson@vgregion.se 

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Förändring av utbudspunkt gällande somatiska 
slutenvårdsverksamheten inom ortopedi och 
medicin 
 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att 

permanenta den tillfälliga placeringen av den somatiska 
slutenvårdsavdelningen från Skaraborgs Sjukhus Falköping till Skaraborgs 
Sjukhus Skövde. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Under pandemin Covid-19 våren 2020 flyttades ortopedi- och 
medicinavdelningen vid SkaS Falköping till SkaS Skövde. I och med flytten av 
vårdplatserna kunde Skaraborgs Sjukhus bygga upp en välfungerande 
pandemienhet för hela Skaraborg. 

Sjukhusledningen har nu sett flera samordningseffekter och förslår därför att 
styrelsen fattar beslut om att avdelningen permanent ska placeras på SkaS 
Skövde. Syftet är att säkra att invånarna får fortsatt tillgång till god vård och att 
skapa beredskap för en ökad smittspridning av Covid-19. När avdelningen finns 
på SkaS Skövde finns full tillgång till samtliga specialister. Det finns också en 
dygnet runt-verksamhet och tillgång till intensivvård vilket saknas på SkaS 
Falköping. Dessutom minskar antalet transporter av patienter mellan 
utbudspunkterna. Sammantaget ger detta en ökad patientsäkerhet och minskar 
risken för längre vårdtider samt stärker en god och säker vård. Avdelningen 
kommer fortsatt arbeta som en pandemienhet med personal som arbetat länge 
ihop och som är vana att vårda covid-19-patienter. Dessutom kommer 
avdelningen att ha vårdplatser för i huvudsak ortopedi/medicinpatienter. 
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Genomförande och uppföljning av beslut 
Inför denna förändring har en riskanalys genomförts. I denna har risker inom 
perspektiven patientsäkerhet, arbetsmiljö och process identifierats. En 
handlingsplan är framtagen för att eliminera/hantera eller bevaka riskerna.  Flera 
risker är kopplade till den äldrepsykiatriska patienten och dess vårdbehov, vilket 
är ett viktigt område och kommer omhändertas i en utredning gällande 
Äldrepsykiatri på Skaraborgs Sjukhus som helhet. 

I medarbetarperspektivet är behovet stort att få vara delaktiga i att ta fram 
inriktningen för den framtida avdelningen. Det är också viktigt att ta vara på den 
kompetens och kraft som finns bland både medarbetare och ledarskap på enheten.  

En SWOT-analys har genomförts tillsammans med riskanalysgruppen. Den 
visade på flera styrkor och möjligheter med förändringsförslaget att ta tillvara i 
det fortsatta arbetet. 

Risk- och konsekvensanalys 

☒ Ja 2020-10-22 
☐ Nej 

Beslutsfattare 

☒ Styrelsebeslut   
☐ Delegeringsbeslut Beslutsfattare: 
☐ Verkställighetsbeslut Beslutsfattare: 

Kommunikation 

Ärendet kommuniceras genom (flera val möjliga) 

☒ Fokus SkaS – intranät 
☐ VGR – övriga VGR 
☒ I linjen 
☐ Förvaltningskontorets nyhetsbrev 
☒ APT-info 
☒ Media 
☐ Expediering av beslut 
☐ Annat, ange: 

Kommunikationsplan 

☒ Ja  
☐ Nej 
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Beredning 
Personalgruppen informerad 2020-10-12. 

☒ MBL §19 Datum: 2020-10-12 
 MBL §11 Datum: 2020-10-28 

 Ansvar:  Carina Karlsson, Jörgen Thorn 

☒ Sjukhusledning Datum: 2020-10-06 
 Ansvar:  Jörgen Thorn 

☒ Verksamhetsråd Datum: 2020-10-13 
 Ansvar: Stellan Ahlström, Carina Karlsson 

☒ SkaS presidium Datum: 2020-10-12 
 Ansvar: Jörgen Thorn 

Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör 

Carina Karlsson 
Verksamhetschef M2 

Tidigare beslut 
• Samråd mellan Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 

Skaraborgs Sjukhus har genomförts och nämnden ställer sig bakom 
förändringen av utbudspunkten 2020-10-19. Dnr HSNÖ-00228. 

Beslutet skickas till 
• Jörgen Thorn jorgen.thorn@vgregion.se : För genomförande 
• Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se : För 

kännedom  
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Postadress: 

Skaraborgs Sjukhus 

541 85 Skövde 

Besöksadress: Telefon: 

0500-43 10 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se/skas 

E-post: 

skas@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-10-22 
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 29 oktober 2020 

Förslag till beslut 
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus lägger redovisningen av 

delegeringsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Delegeringsbeslut 

Diarienummer Rubrik 

SKAS 2020-00016-23 Disciplinpåföljd Varning 

SKAS 2020-00127-7 Anställningar september 2020 

SKAS 2020-00573-3 Föremål som testamenterats till Skaraborgs Sjukhus 

 

Skaraborgs Sjukhus 

Jörgen Thorn 
Sjukhusdirektör

Besluten skickas till 
• - 

 

 



 Beslut - SKAS 2019-00420-6 Beslut : 4542-2019.msg

From: Justitieombudsmannen <Justitieombudsmannen@jo.se>
Sent: den 29 september 2020 09:06
To: Petter Hjalmarsson
Subject: 4542-2019
Attachments: 4542-2019.PDF

Hej
Bifogar beslut.

Med vänlig hälsning

Agneta Engberg
Huvudregistrator

Riksd agen s o mb u d s män • Bo x 16327 • Be sö ksad re s s Vä str a Trä d gård sgat an 4 A • 10 3 2 6 St o ckh o lm
Telefon 08-786 5 1 24 • Tel efo n vxl 08-786 51 0 0 • Fax 0 8 21 65 58 • www.jo.se

Riksdagens ombudsmän – JO kommer att hantera dina personuppgifter på sätt som framgår av information på
JO:s webbplats, se Om JO > Behandling av personuppgifter



 Beslut - SKAS 2019-00420-6 Beslut : 4542-2019.PDF



 Beslut - SKAS 2019-00420-6 Beslut : 4542-2019.PDF



 Beslut - SKAS 2019-00420-6 Beslut : 4542-2019.PDF



 Beslut - SKAS 2019-00420-6 Beslut : 4542-2019.PDF



 Beslut - SKAS 2019-00420-6 Beslut : 4542-2019.PDF



 Beslut - SKAS 2019-00420-6 Beslut : 4542-2019.PDF



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Lägesrapport alarmeringstjänsten - SKAS 2020-00381-2 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Lägesrapport alarmeringstjänsten : Expedierat beslut från HSS 2020-10-15 - § 288 Lägesrapport alarmeringstjänsten.msg

From: Mari Nilsson on behalf of HSS FB 
Sent: den 20 oktober 2020 19:30 
To: Regionstyrelsen; Ann-Sofie Rundberg; NU Nusjukv kansli; 

Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Habiliteringochhälsa; PV Närhälsan; 
Regionhälsan; Sjukhusen väster styrelsen FB; Skaraborgs Sjukhus FB; Säs; 
folktandvården info 

Subject: Expedierat beslut från HSS 2020-10-15 - § 288 Lägesrapport 
alarmeringstjänsten 

Attachments: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 
oktober 2020 - Lägesrapport alarmeringstjänsten.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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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-10-15 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 288 

Lägesrapport alarmeringstjänsten 
Diarienummer HS 2019-01100 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet får hälso- och sjukvårdsstyrelsen aktuell information och 
uppföljning av den tilläggsöverenskommelse som har tecknats med styrelsen för 
Regionhälsan om sjukvårdens larmcentral.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-01 

Skickas till 

• Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård för kännedom 
• Ägarutskottet för kännedom 
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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 18 september 2020 10:40 
Till: Ann-Sofi Lodin; Katrin Urbäck; Expediering; info@vastkom.se; 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 
Ämne: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - 

Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, 
Uppdragshandling 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 
2020 - Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, 
Uppdra....pdf; Regionövergripande struktur för utvärdering av 
Coronapandemin, Uppdragshandling.pdf; Uppdragshandling Utvärdering 
av VGRs hantering av Coronapandemin.pdf 

 
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 Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, Uppdragshandling - SKAS 2020-00563-1 Regionstyrelsens beslut om Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, Uppdragshandling : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, Uppdra...

  
 
 
Protokoll från regionstyrelsen, 2020-09-08 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 251 

Regionövergripande struktur för utvärdering av 
Coronapandemin, Uppdragshandling 
Diarienummer RS 2020-03943 

Beslut 
1. Regionstyrelsen godkänner förslag till uppdragshandling för utvärdering 

av Västra Götalandsregionens hantering av Coronapandemin och uppdrar 
till regiondirektören att underteckna uppdragshandlingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin kräver att Västra Götalandsregionen (VGR) gör omfattande 
verksamhetsomställningar. VGR behöver säkerställa att dessa erfarenheter tas 
tillvara genom en övergripande utvärdering.  

Regionstyrelsen gav mot denna bakgrund den 23 juni 2020 regiondirektören i 
uppdrag att ta fram en regionövergripande struktur för Västra Götalandsregionens 
utvärderingar avseende hantering av Coronapandemin.  

Ett förslag till uppdragshandling är upprättat. Utvärderingsuppdraget föreslås gå 
till Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst).  

Utvärderingen ska redovisa uppfattningar om hur arbetet bedrivits och vilka 
styrkorna och svagheterna har varit utifrån ett urval av nyckelaktörer. Perspektivet 
på utvärdering kan beskrivas med benämningen ”kritiska vänner”. En sådan 
ansats utmärks av en grundinställning hos utvärderarna att bidra till förbättring 
kombinerat med en övertygelse om att detta bäst görs genom att anlägga ett 
kritiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-27 

 Uppdragshandling utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering ac 
Coronapandemin.  

Skickas till 

 Ann-Sofi Lodin, för genomförande 
 VGR:s krisledningsorganisation genom Katrin Urbäck, för kännedom  
 Nämnder och styrelser, för kännedom  



 Regionstyrelsens beslut om Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, Uppdragshandling - SKAS 2020-00563-1 Regionstyrelsens beslut om Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, Uppdragshandling : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - Regionövergripande struktur för utvärdering av Coronapandemin, Uppdra...
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 VästKom, för kännedom 
 Länsstyrelsen i Västra Götaland, för kännedom 
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Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Residenset, Torget 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

regionstyrelsen@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-08-27 
Diarienummer RS 2020-03943 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Bengt Säterskog 
Telefon: 0705-573707 
E-post: bengt.saterskog@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Regionövergripande struktur för utvärdering av 
Coronapandemin, Uppdragshandling 

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen godkänner förslag till uppdragshandling för utvärdering 

av Västra Götalandsregionens hantering av Coronapandemin och uppdrar 
till regiondirektören att underteckna uppdragshandlingen. 

Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin kräver att Västra Götalandsregionen (VGR) gör omfattande 
verksamhetsomställningar. VGR behöver säkerställa att dessa erfarenheter tas 
tillvara genom en övergripande utvärdering.  

Regionstyrelsen gav mot denna bakgrund den 23 juni 2020 regiondirektören i 
uppdrag att ta fram en regionövergripande struktur för Västra Götalandsregionens 
utvärderingar avseende hantering av Coronapandemin.  

Ett förslag till uppdragshandling är upprättat. Utvärderingsuppdraget föreslås gå 
till Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst).  

Utvärderingen ska redovisa uppfattningar om hur arbetet bedrivits och vilka 
styrkorna och svagheterna har varit utifrån ett urval av nyckelaktörer. Perspektivet 
på utvärdering kan beskrivas med benämningen ”kritiska vänner”. En sådan 
ansats utmärks av en grundinställning hos utvärderarna att bidra till förbättring 
kombinerat med en övertygelse om att detta bäst görs genom att anlägga ett 
kritiskt perspektiv.  

Koncernkontoret 
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Datum 2020-08-27 
Diarienummer RS 2020-03943 
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Ann-Sofi Lodin  
Regiondirektör 

 
 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
 Förslag till uppdragshandling för utvärdering av Västra 

Götalandsregionens hantering av Coronaepidemin 

Besluten skickas till 
 Ann-Sofi Lodin, för genomförande 
 VGR:s krisledningsorganisation, för kännedom  
 Nämnder och styrelser, för kännedom  
 VästKom, för kännedom 
 Länsstyrelsen i Västra Götaland, för kännedom 
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Uppdragshandling 
Datum 2020-08-27 
Diarienummer RS 2020-03943 

 
 
 

 
 

Utvärdering av Västra Götalandsregionens hante-
ring av Coronapandemin 
Uppdragsgivare: Ann-Sofi Lodin 

Uppdragstagare: Kommunforskning i Västsverige (KFi) genom Björn Brorström 

Syfte med uppdraget 
Syftet med utvärderingen är att beskriva och klargöra hur olika delar av den region-
ala organisationen och verksamheten klarat att hantera den samhällskris som är och 
har varit en effekt av spridningen av virussjukdomen Covid 19. Utvärderingen ska ge 
en samlad bild av det bedrivna arbetet och utgöra underlag för tolkningar, analyser 
och förändringar. 
 
De erfarenheter som gjorts ska tas tillvara för att genomföra nödvändiga förändringar 
och förbättringar och för att bättre kunna möta och hantera nya och svårförutsebara 
samhällskriser. Utvärderingen har således ett utvecklings- och förbättringsfokus sna-
rare än ett kontrollfokus.  
 
Uppdraget syftar också till att hålla samman enskilda förvaltningars och bolags ut-
värderingar av Coronapandemin.  
 
I arbetet ska särskilt erfarenheter från förvaltningarna och den regionala krislednings-
organisationen beskrivas och analyseras. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen gav den 23 juni 2020 regiondirektören i uppdrag att ta fram en region-
övergripande struktur för Västra Götalandsregionens utvärderingar avseende hantering 
av Coronapandemin.  
 
Coronapandemin kräver att Västra Götalandsregionen (VGR) gör omfattande verksam-
hetsomställningar. De påminner om vad som behövs vid höjd beredskap och/eller krig. 
VGR behöver säkerställa att dessa erfarenheter tas tillvara genom samordnad utvärde-
ring. En struktur för samordnad utvärdering behöver därför tas fram.  

Arbetsorganisation  
Ett första steg är taget genom att varje förvaltning utser en kontaktperson som svarar 
för samordning av den enskilda förvaltningens utvärderingar och dess bidrag till den 
gemensamma utvärderingen.  
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En utvärderingsgrupp inrättas med bred kompetens samtidigt som antalet utvärderare 
måste begränsas. Tre kompetensområden är särskilt angelägna att täcka in valet av ex-
terna utvärderare; kris och beredskap, förvaltning samt organisation och styrning. Till 
detta kommer interna kompetenser med olika sakkunskaper, såsom medicin och kunskap 
om regionens verksamhet och organisation.  
 
Ledamöterna i utvärderingsgruppen läser in material, deltar vid hearings, läser utkast till 
rapport och lämnar synpunkter, men förväntas inte själva bidra med texter till slutrappor-
ten.  
 
Utvärderingsgruppens sammansättning: 
 
Björn Brorström, utvärderingsgruppens ordförande  
Bengt Johansson, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, GU 
Gustaf Kastberg, Förvaltningshögskolan, GU 
Ann Stokland, sakkunnig hälso- och sjukvård 
Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör 
 
Utvärderingsgruppen kan vid behov komma att utökas. 
 
Förlöpande avstämning sker med regionstyrelsens internrevisorer (Peter Hermansson, M 
och Louise Åsenfors, S). 
 
Utvärderingsgruppens ordförande ansvarar för slutrapporten. 
 
Tidsåtgången avseende de externa utvärderarnas medverkan beräknas till tolv arbets-
veckor, sex veckor avser ordförandes arbete och tre veckor vardera till de externa leda-
möterna i utvärderingsgruppen.  
 
Utvärderingsgruppens ordförande biträds av Bengt Säterskog, som samordnar utvärde-
ringens kontakter och dialog med förvaltningarnas och bolagens kontaktpersoner.  

Uppdragsbeskrivning/modell för utvärdering 
En grannlaga uppgift är att finna en ändamålsenlig utvärderingsdesign. Det handlar i 
det här fallet inte om en utvärdering av en reform och planerad förändring där beslut, 
genomförande och effekter kan ställas mot formulerade mål och förväntade resultat. 
Det handlar istället om oväntade och svårförutsebara dramatiskt förändrade förutsätt-
ningar med stora samhälleliga konsekvenser och konsekvenser för alla delar av reg-
ionens verksamhet. Det är därför viktigt att en betydande metodfrihet finns under ar-
betets gång. 
 
Beskrivningen av hur krisen möts och hanterats utgör underlag för utvärderingens 
bedömning av kvalitet och effektivitet i det arbete som utförts. Utvärderingen ska re-
dovisa uppfattningar om hur arbetet bedrivits och vilka styrkorna och svagheterna 
har varit. Perspektivet på utvärdering kan beskrivas med benämningen ”kritiska vän-
ner”. En sådan ansats utmärks av en grundinställning hos utvärderarna att bidra till 
förbättring kombinerat med en övertygelse om att detta bäst görs genom att anlägga 
ett kritiskt perspektiv.  
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Problematisering är utvärderingens styrka, inte att ange lösningar. Det är den poli-
tiska ledningens och organisationens ansvar att baserat på förmedlade insikter finna 
goda lösningar. 
   
Självvärderingar som underlag 
Ett antal nyckelaktörer ges i uppdrag att beskriva och värdera det arbeta som genom-
förts från det att pandemin definierades fram till tillfället när arbetet med självvärde-
ringen avslutas.  
 
Ett urval av VGR:s nyckelaktörer ges i uppdrag att upprätta en beskrivning och själv-
skattning av det arbete som bedrivits för att hantera konsekvenserna av pandemin ur 
ett folkhälsoperspektiv, säkerhets- och beredskapsperspektiv och ur ett samhällseko-
nomiskt perspektiv. 
 

 Koncernavdelningen ärende och kansli och särskilt Enhet för säkerhet och be-
redskap 

 Koncernstab hälso- och sjukvård 
 Koncernstab kommunikation och externa relationer 
 Koncernstab regional utveckling 
 Koncernavdelning Kultur 
 VGR IT 
 Smittskydd Västra Götaland, Regionhälsan 
 Skaraborgs sjukhus 
 NU-sjukvården 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Närhälsan 
 Västtrafik AB 
 Turistrådet Västsverige AB 

 
Fler nyckelaktörer kan komma tillfrågas och eller enskilda medarbetare inom VGR 
som bedöms ha värdefull information att lämna till grund för beskrivning och be-
dömning.    
 
Beskrivningarna bedöms av en utvärderingsgrupp och som genomför hearings där 
utvärderarna ställer frågor utifrån de sammanställda självvärderingarna, men även ut-
ifrån annan tillgänglig information om det genomförda arbetet inom VGR.   
 

Andra aktörers uppfattningar 
Det är viktigt att den självbild av arbetet som kommer att redovisas i självvärderings-
rapporterna kompletteras med hur utomstående aktörer betraktar Västra Götalands-
regionens insatser.  
 
En studie ska därför genomföras där andra aktörer redovisar sina uppfattningar om 
regionens arbete och insatser och hur dessa bedömer att samordningen och samar-
betet med regionen fungerat. Företrädare för statliga myndigheter, Sveriges Kommu-
ner och Regioner, ett urval av andra regioner och några utvalda kommuner i Västra 
Götaland ska intervjuas. 
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Av stor vikt är att belysa hur VGR:s ansvar och åtagande gentemot länets kommuner 
i samverkan om vård- och omsorgsfrågor kunnat upprätthållas, hur samarbetet inom 
kollektivtrafiken fungerat och inte minst hur VGR:s roll för smittskydds- och vårdhy-
gienfrågor hanterats.  
 
Denna delstudie syftar framförallt till att ge utvärderingsgruppen ett rikare underlag 
vid hearingarna med nyckelaktörerna. 

Samband och gränsdragning till andra uppdrag och pågående arbete 
Arbetsorganisationen syftar till att regionalt samordna de utvärderingar som genom-
förs i varje förvaltning och därigenom minimera parallellt arbete. Utvärderingen kan 
på så sätt ses som ett paraply för olika uppföljningar och utvärderingar som genom-
förs inom VGR.  
 
Ett viktigt underlag för utvärderingsgruppen är information och kunskaper som fram-
kommer i andra utvärderingar/analyser, inte minst i den pågående nationella utvärde-
ringen genom regeringens Coronakommission. Omedelbart kommer kontakter att 
etableras med företrädare för den nationella utvärderingen.  
 
Information hämtad från den av revisionen beslutade granskningen av regionstyrel-
sens och krisledningsnämndens hantering av Covid-19-krisen ska knytas till utvärde-
ringsarbetet.  
 
Även andra relevanta utvärderingar, såsom Länsstyrelsens, ska kontaktas.  

Kommunikation  
Informations om uppdraget ska lämnas till berörda inom VGR:s krisledningsorgani-
sation, nämnder och styrelser inom VGR, VästKom och Länsstyrelsen.  

Tidplan för uppdraget  
I början av september har de utsedda förvaltningsvisa kontaktpersonerna/utvärderingsle-
darna bjudits in till ett första möte. Syftet är att informera om den regionövergripande 
utvärderingsorganisationen, arbetsmodellen och att tillsammans tydligare forma innehåll 
och struktur. Därigenom inleds arbetet. Genom kontaktpersonerna etableras ett nätverk 
för koordinering och rapportering av förvaltningarnas och bolagens egna utvärderingar. 
 
Under september till oktober genomför och sammanställer de utvalda nyckelaktörerna 
självvärderingar som överlämnas till utvärderingsgruppen senast den 2 november.  
 
Efter att självvärderingarna sammanställts genomförs en dialog med regionstyrelsens 
MBL-grupp för att ge tillfälle för kompletterande synpunkter ur medarbetarperspektiv, 
inte minst om arbetsmiljöaspekter. 
 
Utvärderingsgruppen genomför under december till januari hearings med respektive 
nyckelaktör. En halvdag planeras till varje hörande.  
 
Studien av externa aktörers uppfattningar genomförs i november och sannolikt i form 
zoom- eller telefonintervjuer. 
 
Under arbetets gång kan det finnas skäl att lämna delrapporter från utvärderingen. 
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Det slutliga resultatet av utvärderingen ska rapporteras till regionstyrelsen senast i mars 
2021. 

Form för beslut när uppdraget är klart  
Utvärderingens resultat kommer att utgöra underlag för beslut i regionstyrelsen och 
av regiondirektören.  

Uppdraget fastställs (Datum, av vem) 

 
………………………………………………………………… 
 
Uppdraget skickas till: uppdragstagaren  
För kännedom till:  
VGR:s krisledningsorganisation, nämnder och styrelser inom VGR, VästKom, Läns-
styrelsen 
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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 18 september 2020 10:44 
Till: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Skaraborgs Sjukhus FB; Thomas Front; 

Koncerninköp FB 
Ämne: Belut från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - 

Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 

2020 - Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021.pdf; 
Yrkande (S) §252 regionstyrelsen.pdf; Ägarstyrda investeringar i 
medicinteknisk utrustning 2021.pdf 

 
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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§ 252 

Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021 
Diarienummer RS 2019-07192 

Beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar om ägarstyrda investeringar i medicinteknisk 

utrustning för budgetåret 2021 enligt Tabell 1 i tjänsteutlåtandet daterat 
2020-08-31 med ändringen att investeringen #7 Skaraborgs sjukhus 
operationsrobot godkänns. Yrkandet i sin helhet bifogas protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens (VGR) investeringsplan innefattar en budgetram för 
ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid akutsjukhusen. För 2021 
har ansökningar inkommit från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt 
Skaraborgs sjukhus (SkaS). Beredning av ansökningar har gjorts inom 
Koncernkontoret och resultatet av bedömningen framgår av Tabell 1 och Tabell 2 
i tjänsteutlåtandet daterat 2020-06-10. Rådande omständigheter utifrån VGR:s 
förväntade ekonomiska resultat påkallar behov av allmän återhållsamhet. Utifrån 
denna bakgrund föreslås samtliga ansökningar avslås med undantag av 
investering i CT till strålbehandlingen samt kvävefrysar till Biobank Väst vid SU i 
enlighet med bedömningar i tjänsteutlåtandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-31 

 Protokollsutdrag från ägarutskottet daterat 2020-08-18 § 81 

 Protokollsutdrag från Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-06-25 § 81 

 Protokollsutdrag från Skaraborgs sjukhus 2019-04-226 § 26 

 Skrivelse från Skaraborgs sjukhus om konsekvenser av nekad investering 
operationsrobot 

Yrkanden på sammanträdet 
Helén Eliasson (S) yrkar med instämmande av Johnny Magnusson (M) och Jonas 
Andersson (L): Regionstyrelsen beslutar om ägarstyrda investeringar i 
medicinteknisk utrustning för budgetåret 2021 enligt Tabell 1 i tjänsteutlåtandet 
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daterat 2020-08-31 med ändringen att investeringen #7 SkaS operationsrobot 
godkänns. Yrkandet i sin helhet bifogas protokollet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Helén Eliasson (S) med fleras yrkande mot huvudförslaget 
och finner att regionstyrelsen beslutat enligt Helén Eliasson (S) med fleras 
yrkande. 

Skickas till 

 Sahlgrenska universitetssjukhuset, för genomförande. 
 Skaraborgs sjukhus, diariet.skas@vgregion.se, för genomförande. 
 Thomas Front, thomas.front@vgregion.se, för kännedom. 
 Koncerninköp, koncerninkop@vgregion.se, för kännedom. 
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• 

SkaS har begärt att få införskaffa en operationsrobot till urologikirurgi och 

gynekologiverksamheten i Skövde. De kliniska nyttoeffekter som framförs i ansökan är att 

en robot medför högre medicinsk kvalitet, kortare operationstider, lägre komplikationsrisk, 

kortare vårdtider och kortare sjukskrivningstider. 

Enligt beslut i regionstyrelsen, 2018-06-05 (RS 2018–02858), avseende koncentration av 

sällanvård ska radikala prostatektomier koncentreras. För att bereda plats till komplexa 

sällaningrepp på SU bör, enligt beslutet, en stor del radikala prostatektomier överföras från 

SU till SkaS och NU-sjukvården. En operationsrobot är en förutsättning för att man över tid 

ska kunna ha en fungerande urologiverksamhet och för att på kort sikt kunna producera 

utskiftade volymer. Vi delar koncernkontorets bedömning att koncentrationsuppdraget 

rörande radikala prostatektomier blir svårt att genomföra om SkaS inte får köpa in en 

operationsrobot. Resonemanget att volymerna i dagsläget inte är tillräckliga faller på sin egen 

orimlighet eftersom en operationsrobot innebär ökade volymer. 

Vi instämmer helt i de argument som styrelsen för SkaS framför vilket sammanfattas i fyra 

punkter: 

• SkaS kan inte fullfölja hela Koncentrationsbeslutet gällande urologipatienter. 

• Risk att patienter får ökat lidande i väntan på operationstid. 

• Längre konvalescens och större blödningsrisk på SkaS-opererade 

urologipatienter (med öppen teknik) än robotopererade. 

• Försämrad ergonomi för urologer vid öppen kirurgi än vid robotkirurgi 

Sammanfattningsvis så innebär detta att SkaS ska få göra investeringen i en operationsrobot 

vilket är ett led i att ha en jämlik cancervård i hela regionen. 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-08-31 
Diarienummer RS 2019-00363 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Carl Öhrman 
Telefon: 0761-012462 
E-post: carl.ohrman@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk 
utrustning 2021 
Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen beslutar om ägarstyrda investeringar i medicinteknisk 
utrustning för budgetåret 2021 enligt Tabell 1 i tjänsteutlåtandet daterat 
2020-08-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionens (VGR) investeringsplan innefattar en budgetram för 
ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid akutsjukhusen. För 2021 
har ansökningar inkommit från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt 
Skaraborgs sjukhus (SkaS). Beredning av ansökningar har gjorts inom 
Koncernkontoret och resultatet av bedömningen framgår av Tabell 1 och Tabell 2 
i tjänsteutlåtandet daterat 2020-08-31. Rådande omständigheter utifrån VGR:s 
förväntade ekonomiska resultat påkallar behov av allmän återhållsamhet. 
Samtliga ansökningar avslås med undantag av investering i CT till 
strålbehandlingen samt kvävefrysar till Biobank Väst vid SU i enlighet med 
bedömningar i tjänsteutlåtandet.  
 
Tjänsteutlåtandet, daterat 2020-08-31 är kompletterat med ytterligare information 
till grund för ställningstagande kring SkaS ansökan om att införskaffa en 
operationsrobot till urologi-, kirurgi och gynekologiverksamheten vid SkaS 
Skövde. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
I investeringsplan 2021–2023 (RS 2019–04808) föreslås regionstyrelsen fastställa 
en budgetram om 80 miljoner kronor för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk 
utrustning 2021. Fördelningen av budgetramen till enskilda investeringar beslutas 
i detta ärende. 
 
Tio ansökningar har inkommit till ett totalt belopp om 89,64 miljoner kronor. Av 
Tabell 1 framgår vilka ansökningar som kommit in samt hur dessa har bedömts. 
Enligt förvaltningars prognoser över kvarstående utbetalningar för tidigare 
beslutade investeringar återstår ett utrymme om 52,25 miljoner kronor att besluta 
om för budgetåret 2021. 
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Koncernkontoret föreslår att inkommande ansökningar avslås från finansiering 
från ramen för ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning förutom 
investeringar i utökad CT vid strålbehandlingen samt kvävefrysar vid Biobank 
Väst vid SU. 
 
CT vid strålbehandlingen 
Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) fick 2017-02-14 i uppdrag av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen att utreda strålbehandlingen i västra sjukvårdsregionen 2017–2027 samt 
att rekommendera aktiviteter som sammantaget bidrar till en patient- och framtidssäker 
strålbehandling. Flera investeringar har genomförts för att öka kapaciteten, till exempel 
till- och ombyggnation av strålbehandlingsrum vid Sahlgrenska sjukhuset samt 
införskaffande av nya linjäracceleratorer. För att fullt ut kunna tillgodogöra sig den ökade 
kapaciteten behöver SU införskaffa ytterligare en CT. 
 
Kvävefrysar vid Biobank Väst 
Biobank Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och Sahlgrenska 
akademin vid Göteborgs universitet (GU) och är en del av den nationella samverkan 
Biobank Sverige. Biobank Väst är placerad vid FoUUI på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Verksamheten och SU ansöker om att ersätta dagens mekaniska 
frysar med kvävefrysar för att öka driftsäkerheten och kapaciteten. 
 
Operationsrobot till SkaS Skövde 
SkaS har likt förra året (RS 2019–00363) begärt att få införskaffa en operationsrobot till 
urologi- kirurgi och gynekologiverksamheten i Skövde. De kliniska nyttoeffekter som 
framförs i ansökan är att en robot medför högre medicinsk kvalitet, kortare operationstider, 
lägre komplikationsrisk, kortare vårdtider och kortare sjukskrivningstider. Den evidens 
som finns inom området antyder dock en viss mindre blödningsvolym och kortare vårdtid 
vid robotassisterade laparoskopiska ingrepp jämfört med öppen teknik, men fördelarna 
med robotassisterad teknik är samtidigt beroende av att de kan utföras i större volymer. I 
den utredning, daterad 2017-05-29, som dåvarande sektorsråd för urologi presenterade som 
svar på uppdrag ”Strukturplan och målbild för urologin 2030” anges att en minimivolym 
för att kvalitativt upprätthålla operation av prostatektomier med robot är 100 operationer. 
Varje kirurg bör göra minst 50 operationer per år, gärna 100 eller fler. En minimivolym för 
att ekonomiskt försvara inköp av robot anses i rapporten normalt ligga runt 300 operationer 
per år. I SkaS ansökan uppgår volymerna som i dagsläget kan vara aktuella för 
robotassisterad kirurgi till under 300. 
 
Enligt beslut i regionstyrelsen, 2018-06-05 (RS 2018–02858), avseende koncentration av 
sällanvård ska radikala prostatektomier koncentreras. För att bereda plats till komplexa 
sällaningrepp på SU bör, enligt beslutet, en stor del radikala prostatektomier överföras från 
SU till SkaS och NU-sjukvården. Denna flytt är inkluderad i de volymer som SkaS har 
angett i sin ansökan. Vid införande av program för prostatacancerscreening kan volymerna, 
enligt sektorrådets utredning, uppgå till i storleksordningen 1 000 prostatektomier för hela 
VGR. I dagsläget har beslut fattats om ett pilotprojekt avseende organiserad 
prostatacancerscreening (HS 2019–00027) med utvärdering om ett fullskaligt införande 
under 2022. Detta innebär att den förväntade ökning av antal ingrepp är tidsmässigt osäker. 
 
SkaS har i sin ansökan lyft fram att rekrytering av personal till verksamhetsområdet 
försvåras då förvaltningen saknar en operationsrobot likt den som redan finns på SU, NU-
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sjukvården och de flesta andra sjukhus i Sverige som gör dylika ingrepp, och att patienter 
allt oftare önskar att få bli opererade med robotkirurgi. En operationsrobot är som man ser 
det en förutsättning för att man över tid ska kunna ha en fungerande urologiverksamhet och 
för att på kort sikt kunna producera utskiftade volymer.   
 
Koncernkontorets bedömning är därför att koncentrationsuppdraget rörande radikala 
prostatektomier blir svårt att genomföra om SkaS inte får köpa in en operationsrobot. Å 
andra sidan föreligger vid SkaS i dagsläget inte de volymer som rent ekonomiskt motiverar 
inköp av en robot. Koncernkontoret föreslår att SkaS måste säkerställa ökade intäkter 
och/eller ökad produktivitet för att finansiera investeringen innan ansökan kan godkännas. 

Ekonomi och resurskonsekvenser av förslaget 
Ökade kostnader till följd av SU:s införskaffande av ytterligare en CT till 
strålbehandlingen medför 450 tusen kronor i årliga avskrivningar. Detta bedöms 
kunna hanteras genom att den utökade kapaciteten möjliggör för hemtagning av 
köpt utomlänsvård. Kostnader för investering i nya kvävefrysar vid Biobank Väst 
uppgår till 40 tusen kronor i årliga avskrivningar och finansieras genom intäkter 
från de forskare som hyr plats vid fryshotellet. 

Beredning 
Investeringarna som anmälningarna avser har bedömts utifrån uppfyllande av 
något av nedanstående kriterier: 

1. Utökad verksamhet/kapacitet och/eller ökad kvalitet i verksamheten som 
medför en varaktig ökning av verksamhetens driftkostnader. 

2. Införande av ny teknik/nya metoder i verksamheten. 
3. Strukturell förändring för verksamhetsområdet i sin helhet genom 

a. påverkan på produktion/tillgänglighet 
b. påverkan på kompetensförsörjning, eller 
c. geografisk omplacering eller koncentration av verksamhet. 

 
Ärendet har beretts inom Koncernkontoret av sakkunniga inom medicinteknisk 
utrustning, utveckling, produktionsstyrning och investeringar. Investeringsrådet 
har vid sitt möte den 9 juni 2020 berett förslag till beslut. Förhandling enligt MBL 
§ 11 har ägt rum den 17 augusti 2020. 

Koncernkontoret

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Thomas Front 
Ekonomidirektör (tf)

Bilagor 
 Protokollsutdrag från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

2020-06-25, § 81 
 Protokollsutdrag från styrelsen för Skaraborgs sjukhus, 2019-04-16, § 26 
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 Skrivelse från Skaraborgs sjukhus om konsekvenser av nekad investering i 
operationsrobot, daterad 2019-09-20. 

 

Regionstyrelsens beslut skickas till 
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 

sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se, för genomförande. 
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, diariet.skas@vgregion.se, för 

kännedom. 
 Thomas Front, thomas.front@vgregion.se, för kännedom. 
 Koncerninköp, koncerninkop@vgregion.se, för kännedom. 
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Tabeller 
Tabell 1: Förslag till beslut 
 

# 

Förvaltning Beskrivning 

Utbetalningsplan 
(mnkr) 

Förslag till beslut 2021 
1 SU CT Strålbehandling 6,1 Godkänn 
2 SU MRgFUS Neurokirurgi 34 Avslå 
3 SU Interstitiell laserablation 2,1 Avslå 
4 SU Kvävefrysar, automatiserad Biobank i Väst 3,7 Godkänn 
5 SU Utrustning för barnögonkirurgi DSBUS 4,74 Avslå 
6 SU Neurokirurgisk operationsutrustning DSBUS 6,2 Avslå 
7 SkaS Operationsrobot 24 Avslå 
8 SkaS Endoskopiskt ultraljud 1,6 Avslå 
9 SkaS Mappningssystem, ablation 1,2 Avslå 
10 SkaS Gastro- och koloskop 6,0 Avslå 
  Totalt (enligt förslag till beslut) 9,8  
  Totalt (inkomna ansökningar) 89,64  
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Tabell 2: Bedömningar av enskilda ansökningar 
1. Förvaltning: SU Investeringsutgift: 6,1 mnkr Förslag till beslut: Godkänn 
Beskrivning: SU ansöker om att införskaffa utökad CT-kapacitet inom strålbehandlingen. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja Nej. Nej. 
Bedömning: Investeringen uppfyller kriterium för utökad kapacitet. För att kunna tillgodogöra sig 
av den utökade strålbehandlingskapaciteten på Sahlgrenska sjukhuset (RS 2018-00297) krävs 
utökning av CT. Då utrustningen är teknisk anpassad för att vara en del i dosplaneringsunderlaget 
behöver den finnas i fysisk närhet till linjäracceleratorerna, även om tillgänglig CT-kapacitet finns 
inom Göteborgsregionen. Utökning av kapacitet behövs för att kunna korta väntetider och stärka 
möjligheten att ta hem köpt utomlänsvård. Koncernkontorets bedömning är att det finns en 
ekonomisk hemtagningseffekt samt att ytterligare en CT bedöms behövas på SU för att kunna nyttja 
den beslutade och införskaffade kapaciteten i linjäracceleratorer vid Sahlgrenska sjukhuset. Enligt 
förvaltningen råder ingen brist på möjlighet att rekrytera erforderlig personal. 
Behov av fastighetsanpassning: Ja. 
Utbetalningsplan: År 2021: 

6,1 mnkr 
År 2022: 
0 mnkr 

 

2. Förvaltning: SU Investeringsutgift: 34 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SU ansöker för verksamhet neurokirurgi om att införskaffa utrustning MRgFUS 
Exablate Neuro för behandling av tillstånd som i nuläget inte går att behandla. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Ja. Ja. 
Bedömning: Investeringen uppfyller kriterium för ny teknik/ny metod och evidensen för tekniken 
har bedömts av beredningsgruppen för ordnat införande av nya metoder. Beredningsgruppen för 
ordnat införande av nya metoder ställer sig bakom det evidensunderlag som finns för behandling av 
vissa av de aktuella indikationerna. Metoden finns i dagsläget inte inom Västra Götalandsregionen. 
Koncernkontoret föreslår att ansökan avslås. 
Behov av fastighetsanpassning: Nej. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

34 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 

 

3. Förvaltning: SU Investeringsutgift: 2,1 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SU ansöker för verksamhet neurokirurgi om att införskaffa utrustning för interstitiell 
laserablation vilket möjliggör minimalinvasiv behandling av djupt liggande lesioner i hjärnan. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Ja. Ja. 
Bedömning: Investeringen uppfyller kriterium för ny teknik/ny metod och evidensen för tekniken 
har bedömts av beredningsgruppen för ordnat införande av nya metoder. Beredningsgruppen för 
ordnat införande av nya metoder ställer sig bakom det evidensunderlag som finns för behandling av 
vissa av de aktuella indikationerna. Ingrepp med denna metod visar hemräkningseffekter för vissa 
behandlingar. Kostnadsanalyser i USA tyder på samma eller lägre totalkostnad vid laserablation 
jämfört med öppen kirurgi genom kortare vårdtid och färre komplikationer. I beredningen har frågor 
uppkommit hur de totala kostnaderna för tänkta behandlingar ska finansieras. Koncernkontorets 
sammanvägda bedömning är att ansökan avslås i denna beredningsomgång. SU ges möjlighet att 
inkomma med ansökan till kommande års beredning av ägarstyrda investeringar i medicinteknisk 
utrustning med kompletterande kalkyl över eventuella hemtagningseffekter. 
Behov av fastighetsanpassning: Nej. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

2,1 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 
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4. Förvaltning: SU Investeringsutgift: 3,7 mnkr Förslag till beslut: Godkänn 
Beskrivning: Kvävefrysar för automatiserad Biobank Väst. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja Nej. Nej. 
Bedömning: I fryshotell vid Biobank Väst erbjuds forskare att hyra plats för lågtemperaturfrysar. 
Motsvarande teknik finns inom laboratoriemedicin på Sahlgrenska sjukhuset. Övergång till 
kvävefrysar inom Biobank Väst ersätter nuvarande mekaniska frysar vilket ökar driftsäkerheten. 
Biobank Västs kostnader till följd av utrustningen täcks av intäkter från de forskare som utnyttjar 
fryshotellet. Med anledning av detta föreslås SU få godkänt att investera i kvävefrysar vid Biobank 
Väst. 
Behov av fastighetsanpassning: Ja, installationskostnader för att få utrustningen på plats. 
Utbetalningsplan: År 2021 

3,7 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 

 

5. Förvaltning: SU Investeringsutgift: 5,74 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SU ansöker för verksamhet ögonsjukvård vid Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus (DSBUS) om att införskaffa utrustning; framför allt takhängt operationsmikroskop 
samt en fakoapparat för lins- och glaskroppskirurgi. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Nej. Nej. 
Bedömning: Koncernkontoret gör bedömningen att investeringen ska klassas som en 
verksamhetsstyrd investering och att SU ska få prioritera investeringen inom sin verksamhetsstyrda 
ram för utrustning. 
Behov av fastighetsanpassning: Ja, takhängt mikroskop kräver förstärkning av taket. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

4,74 mnkr 
År 2022 
1 mnkr 

 

6. Förvaltning: SU Investeringsutgift: 6,2 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SU ansöker för verksamhet Barn 1 vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus 
(DSBUS) om att införskaffa operationsutrustning i form av operationsmikroskop, neuronavigation, 
ultraljudssug, huvudstöd, neurofysiologisk monitorering. Utrustningen ska installeras i ny 
operationssal i tillbyggnad av barnsjukhuset 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Nej. Nej. 
Bedömning: Koncernkontoret gör bedömningen att investeringen ska klassas som en 
verksamhetsstyrd investering och att SU ska få prioritera investeringen inom sin verksamhetsstyrda 
ram för utrustning. 
Behov av fastighetsanpassning: Ja, takhängt mikroskop kräver förstärkning av taket. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

6,2 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 

 

7. Förvaltning: SkaS Investeringsutgift: 24 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SkaS ansöker om att för verksamhetsområde K2, K3, K6 (Urologi, Kirurgi, 
Gynekologi, AnOpIVA) införskaffa en operationsrobot ad modum da Vinci Xi Dual till Skövde. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Nej. Ja. 
Bedömning: Koncernkontoret bedömer att SkaS behöver införa robotkirurgi för att möjliggöra 
utskiftning av urologisk verksamhet från SU vilket är en del av koncentrationsuppdraget i 
omställningen av hälso- och sjukvården. Koncernkontoret föreslår att SkaS måste säkerställa 
ökade intäkter och/eller ökad produktivitet för att finansiera investeringen innan ansökan 
kan godkännas. 
Behov av fastighetsanpassning: Ja, mindre fastighetsanpassning krävs för sterilcentral. Denna 
fastighetsinvestering finansieras genom SkaS ram för verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

24 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 

 



 Regionstyrelsens beslut om Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021 - SKAS 2020-00564-1 Regionstyrelsens beslut om Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021 : Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 2021

Datum 2020-08-31 
Diarienummer RS 2019-00363 

 

8 (8) 

8. Förvaltning: SkaS Investeringsutgift: 1,6 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SkaS ansöker för verksamhet kirurgi och urologi om att införskaffa ett endoskopiskt 
ultraljud för bild och vävnadsdiagnostik. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Nej. Ja. 
Bedömning: Enligt beslut i regionstyrelsen (RS 180605 §181) ska terapeutisk endoskopiskt 
ultraljud koncentreras för att säkra kvalitet och tillgänglighet. Handlingsplanen innebär att 
terapeutiskt endoskopiskt ultraljud koncentreras till SU och SÄS. Koncernkontoret föreslår att 
ansökan avslås med hänsyn till att beslut finns att endoskopiskt ultraljud ska vara koncentrerat till 
två utbudspunkter. SkaS ges möjlighet att återkomma med ansökan till ramen för ägarstyrda 
investeringar i medicinteknisk utrustning när förutsättning för omprövning av denna bedömning 
föreligger. 
Behov av fastighetsanpassning: Nej. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

1,6 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 

 

9. Förvaltning: SkaS Investeringsutgift: 1,2 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SkaS ansöker om att investera i mappningssystem för att kartlägga komplexa 
ablationer. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Nej. Nej. 
Bedömning: Med bakgrund av att all vård som inte kan anstå har skjutits upp med anledning av 
covid-19-pandemin föreslår Koncernkontoret avslag och att verksamheten, på samordningsråd 
hjärta- och kärls inrådan, i stället prioriterar att minska den ökade köbildningen med befintlig 
utrustning och utökad bemanning. 
Behov av fastighetsanpassning: Nej. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

1,2 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 

 

10. Förvaltning: SkaS Investeringsutgift: 6 mnkr Förslag till beslut: Avslå 
Beskrivning: SkaS ansöker om att nyinvestera i gastro- och koloskop för att ökad kvalitet och 
utökad kapacitet. 
Kriterium: Utökad kapacitet Kriterium: Ny teknik Kriterium: Strukturpåverkan 
Ja. Nej. Ja. 
Bedömning: Nyinvesteringen motiveras dels av att utöka kapaciteten för ett förväntat införande av 
nationellt program för tarmcancerscreening samt dels av kvalitetshöjning av befintliga instrument i 
linje med normal kvalitets/produktutveckling. VGR har ännu inte tagit beslut om ett eventuellt 
regionalt införande varför den del av anmälan som avser utökad kapacitet föreslås få avslag. Vid ett 
regionalt beslut om införande av nationellt program för tarmcancerscreening uppmanas att en 
samlad analys av investeringsbehovet och alternativ till detta genomföras för samtliga berörda 
förvaltningar. Den del av investeringen som motiveras av kvalitetshöjning av befintliga instrument 
föreslås SkaS få prioritera inom sin verksamhetsstyrda ram för utrustning. 
Behov av fastighetsanpassning: Nej. 
Utbetalningsplan:  År 2021 

6 mnkr 
År 2022 
0 mnkr 
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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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§ 258 

Riktlinje Kompetensutveckling och lärande i Västra 
Götalandsregionen 
Diarienummer RS 2020-03747 

Beslut 
1. Regionstyrelsen antar riktlinjen Kompetensutveckling och lärande i Västra 

Götalandsregionen att gälla från 2021-01-01 som längst tom 2025-12-31. 
2. Regionstyrelsen beslutar att riktlinjen Kompetensutveckling och lärande i 

Västra Götalandsregionen ersätter regiongemensam plan för 
kompetensutveckling, beslutad av regionstyrelsen 2016-01-12, §19, som 
upphör att gälla från 2021-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
I januari 2016 fattade regionstyrelsen beslut om regiongemensam plan för 
kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) och att inrätta VGR 
Akademin. Något år tidigare, i december 2014, hade regionstyrelsen beslutat att 
starta utbildningsverksamhet på Nya Varvet i Västra Frölunda, i dåvarande 
Nordiska hälsovårdshögskolans lokaler; det som nu är VGR Campus Nya Varvet.  

Motivet till kraftsamlingen på kompetensutveckling och lärande var att VGR som 
organisation behövde ha ett mer samlat grepp om dessa frågor för att skapa 
förutsättningar för en kontinuerlig och systematisk utveckling av medarbetares 
och chefers kompetens. Sedan 2016 har VGR antagit flera nya styrdokument som 
påverkar arbetet med kompetensutveckling och lärande. Bland annat har 
Personalvision 2021, som nuvarande regiongemensam plan för 
kompetensutveckling hänvisar till, ersatts av Medarbetarpolicyn. Den 
regiongemensamma planen har därför omarbetats och föreslås ersättas av 
Kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen från den 1 januari 
2021 att utgöra en riktlinje till Medarbetarpolicyns avsnitt om kompetens-
försörjning. Samtidigt föreslås att den regiongemensamma planen för   
kompetensutveckling upphör att gälla.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-06-24 

 Protokollsutdrag från personalutskottet daterat 2020-08-19 § 46 
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 Riktlinje kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen 

Skickas till 

 Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se  
 Eva Lundh, eva.lundh@vgregion.se  
 Styrelsen för Göteborgs Botaniska trädgård, 

botaniskatradgarden@vgregion.se  
 Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se  
 Folkhögskolestyrelsen, folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se  
 Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se  
 Hälsan och stressmedicin, hos.diarium@vgregion.se  
 Kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafik@vgregion.se  
 Naturbruksstyrelsen, naturbrukskansliet@vgregion.se  
 Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se  
 Primärvårdsstyrelsen, narhalsan@vgregion.se  
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se  
 Servicenämnden, servicenamnden@vgregion.se  
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, diariet.skas@vgregion.se  
 Styrelsen för Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se  
 Styrelsen för sjukhusen i väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se  
 Styrelsen för Kultur i Väst, info@kulturivast.se  
 Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se  
 Tandvårdsstyrelsen, info.folktandvarden@vgregion.se  
 Västarvet, vastarvet@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-06-24 
Diarienummer RS 2020-03747 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Eva Lundh 
Telefon: 070-2457546 
E-post: eva.lundh@vgregion.se 

Till personalutskottet  

Riktlinje Kompetensutveckling och lärande i 
Västra Götalandsregionen   

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta följande: 

1. Regionstyrelsen antar riktlinjen Kompetensutveckling och lärande i Västra 
Götalandsregionen att gälla från 2021-01-01 som längst tom 2025-12-31. 

2. Regionstyrelsen beslutar att riktlinjen Kompetensutveckling och lärande i 
Västra Götalandsregionen ersätter regiongemensam plan för 
kompetensutveckling, beslutad av regionstyrelsen 2016-01-12, §19, som 
upphör att gälla från 2021-01-01.   

Sammanfattning av ärendet 
I januari 2016 fattade regionstyrelsen beslut om regiongemensam plan för 
kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR) och att inrätta VGR 
Akademin. Något år tidigare, i december 2014, hade regionstyrelsen beslutat att 
starta utbildningsverksamhet på Nya Varvet i Västra Frölunda, i dåvarande 
Nordiska hälsovårdshögskolans lokaler; det som nu är VGR Campus Nya Varvet.  

Motivet till kraftsamlingen på kompetensutveckling och lärande var att VGR som 
organisation behövde ha ett mer samlat grepp om dessa frågor för att skapa 
förutsättningar för en kontinuerlig och systematisk utveckling av medarbetares 
och chefers kompetens. Sedan 2016 har VGR antagit flera nya styrdokument som 
påverkar arbetet med kompetensutveckling och lärande. Bland annat har 
Personalvision 2021, som nuvarande regiongemensam plan för 
kompetensutveckling hänvisar till, ersatts av Medarbetarpolicyn. Den 
regiongemensamma planen har därför omarbetats och föreslås ersättas av 
Kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen från den 1 januari 
2021 att utgöra en riktlinje till Medarbetarpolicyns avsnitt om kompetens-
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försörjning. Samtidigt föreslås att den regiongemensamma planen för   
kompetensutveckling upphör att gälla.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Sedan den regiongemensamma planen för kompetensutveckling utarbetades 
hösten 2015 har mycket hänt. Regionfullmäktige har fattat beslut om de tre 
strategierna; omställningen av hälso- och sjukvården, framtidens 
vårdinformationsmiljö och att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. En ny 
identitets- och varumärkespolicy som innebär ett tydliggörande av 
organisationskulturen har antagits liksom en utbildningsplan i kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling. Personalvision 2021 har ersatts av Medarbetarpolicyn.  
Samtliga dokument understryker vikten av kompetensutveckling och lärande. Det 
har därför funnits behov av att revidera innehållet i den regiongemensamma 
planen för kompetensutveckling. Tanken är också att riktlinjen ska utgöra ett stöd 
för VGR som arbetsgivare att genomföra det förslag till regional 
utvecklingsstrategi för Västra Götaland, som är under framtagande, och som 
tydligt lyfter fram vikten av det livslånga lärandet.       

Den nya riktlinjen innehåller Västra Götalandsregionens synsätt på 
kompetensutveckling och lärande och omfattar samtliga förvaltningar och bolag. 
Riktlinjen ger vägledning för förvaltningar och bolag hur kompetensutveckling 
kan organiseras och utformas. Jämfört med nuvarande plan innehåller riktlinjen 
följande förändringar och förtydliganden:   

 Tydligare definition av begreppet kompetens som knyter an till svensk 
standard för kompetensförsörjning   

 En vidgad definition av begreppet kompetensutveckling innebärande att 
kompetensutveckling omfattar så mycket mer än traditionell utbildning 

 Starkare betoning av att merparten av allt lärande sker i det dagliga arbetet   
 Vikten av att kompetensutveckling leder till verksamhetsnytta d v s skapar 

värde för dem vi är till för   
 Pedagogiska principer som ger vägledning för hur lärsituationer ska 

utformas  
 Ledningens ansvar för att se till att det finns organisatoriska, tekniska och 

pedagogiska stödsystem som stödjer ett strukturerat lärande   

För att stödja implementeringen av riktlinjen och underlätta 
förvaltningarnas/bolagens arbete med kompetensutveckling kommer praktiska 
rutiner att tas fram gällande bland annat utbildningsplanering för effekt i 
verksamhet, metoder för effektutvärdering och digitala pedagogiska verktyg.   

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Förslaget innebär inte några resurskonsekvenser för förvaltningar och bolag. 
Riktlinjen beskriver Västra Götalandsregionens syn på lärande och är en 
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vägledning för förvaltningar och bolag hur kompetensutveckling kan organiseras 
och utformas.  

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernstab HR. Avstämning har skett i olika forum under 
våren; bland annat VGR Akademins Advisory Board, studierektorsnätverk, 
funktionsgrupp HR-chefer och regionstyrelsens MBL-grupp.   

 

Koncernkontoret 

Marina Olsson 
HR-direktör 

Eva Lundh 
Verksamhetschef 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
 Riktlinje Kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen 

Efter beslut i regionstyrelsen skickas besluten till 
 Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se 
 Eva Lundh, eva.lundh@vgregion.se 
 Botaniska trädgården, botaniskatradgarden@vgregion.se 
 Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se 
 Folkhögskolestyrelsen, folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se 
 Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se 
 Hälsan och stressmedicin, hos.diarium@vgregion.se 
 Kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafik@vgregion.se 
 Naturbruksstyrelsen, naturbrukskansliet@vgregion.se 
 NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se 
 Primärvårdsstyrelsen, narhalsan@vgregion.se 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se 
 Servicenämnden, servicenamnden@vgregion.se 
 Skaraborgs sjukhus, diariet.skas@vgregion.se 
 Styrelsen för regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se 
 Styrelsen för sjukhusen i väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se 
 Styrelsen för Kultur i Väst, info@kulturivast.se 
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 Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se 
 Tandvårdsstyrelsen, info.folktandvarden@vgregion.se 
 Västarvet, vastarvet@vgregion.se  
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Sammanfattning 
I januari 2016 fattade regionstyrelsen beslut om regiongemensam plan för 
kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen och att inrätta VGR Akademin. Besluten 
hade föregåtts av en utredning som visat att VGR som organisation, behövde ta ett mer 
samlat grepp om arbetet med kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för en 
kontinuerlig och systematisk utveckling av medarbetares och chefers kompetens. Av 
beslutet framgår att planen årligen ska revideras.     

Sedan 2016 har mycket hänt. Västra Götalandsregionen har fattat beslut om de tre 
strategierna; omställningen av hälso- och sjukvården, framtidens vårdinformationsmiljö 
och att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Personalvision 2021 har ersatts av 
Medarbetarpolicyn. En ny identitets- och varumärkespolicy som innebär ett tydliggörande 
av organisationskulturen har antagits liksom en utbildningsplan i kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling. Styrdokumenten utrycker ökat behov av kompetensutveckling och 
lärande. Det har därför funnits behov av att revidera innehållet i den regiongemensamma 
planen för kompetensutveckling och ersätta den med en riktlinje kopplad till 
Medarbetarpolicyns avsnitt om kompetensutveckling.      

Den nya riktlinjen innehåller Västra Götalandsregionen synsätt på kompetensutveckling 
och lärande och omfattar samtliga förvaltningar och bolag. Riktlinjen ger vägledning för 
förvaltningar och bolag hur kompetensutveckling kan organiseras och utformas.   
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Kompetensutveckling och lärande i Västra 
Götalandsregionen  

Varför kompetensutveckling?  
Dagens samhälle kännetecknas av en snabb kunskapsutveckling samtidig som 
förväntningarna ökar från invånare, kunder, brukare, patienter och andra intressenter på en 
professionell och tillgänglig verksamhet. Västra Götalandsregionens (VGR) förmåga att 
tillgodose olika målgruppers behov och uppnå verksamhetens mål och uppdrag är 
beroende av medarbetarnas kompetens och deras förmåga att tillsammans utveckla 
verksamheten och lösa uppgifter.   

I Medarbetarpolicyn framgår att VGR ska skapa möjligheter till karriär, utbildning, 
utveckling och forskning och tillse att varje medarbetares kunskaper tas tillvara och tillåts 
utvecklas genom individuella kompetensutvecklingsplaner. För att skapa förutsättningar 
för en kontinuerlig och systematisk utveckling av medarbetares och chefers kompetens, 
behöver VGR som organisation ha ett samlat grepp om kompetensutveckling och lärande. 

Vad är kompetens?  
Kompetens innebär vilja och förmåga att lösa en arbetsuppgift genom att tillämpa 
kunskaper och färdigheter. För att i praktiken, på ett bra sätt, kunna utföra en viss uppgift 
behöver medarbetare och chefer, utöver kunskaper och färdigheter också vara motiverade, 
förstå verksamhetens uppdrag, ha förmåga att möta invånare, brukare, patienter och 
kollegor på ett professionellt sätt, visa engagemang och vilja att ta ansvar. 

Vad är kompetensutveckling? 
Kompetensutveckling är en kontinuerlig process som förenar utbildning, 
verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och arbetsplatslärande där medarbetare och 
verksamheter utvecklas med det övergripande målet att ge invånarna i Västra Götaland en 
god vård och service i enlighet med visionen om det goda livet. Detta innebär att 
verksamheten måste planeras för både lärande och produktion.  

Ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling handlar i hög grad både om att 
åstadkomma utveckling av medarbetare och verksamhet. Med kompetensutveckling menas 
det lärande som sker löpande i det dagliga arbetet samt under utbildning, handledning, 
seminarium, kunskapsutbyte via nätverk, auskultation, studiebesök, mentorskap, 
egenstudier och självstyrt lärande mm. 

Aktiviteterna kan dels innefatta vidareutveckling inom ramen för aktuella arbetsuppgifter, 
dels utveckling av helt ny kompetens. 
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Övergripande mål för kompetensutvecklingen i Västra 
Götalandsregionen  
 

Målet för kompetensutvecklingen i VGR är  

• att möjliggöra förbättring, utveckling och förnyelse av verksamheten 
utifrån dess uppdrag 

• att tillvarata och utveckla medarbetares och chefers kompetens, ansvar och 
engagemang 

• att erbjuda medarbetare och chefer en kontinuerlig professionell 
utveckling  

• att medarbetare och chefer har rätt kompetens i förhållande till 
verksamhetens nuvarande och framtida uppdrag och mål  

• att skapa en positiv grund för karriärutveckling och bidra till att öka VGRs 
attraktionskraft som arbetsgivare      

Kompetensutveckling för effekt i verksamhet 
Utveckling av kompetens och verksamhet har starka samband då kompetensutveckling 
stärker möjligheten att nå individens och verksamhetens mål. Det gör det viktigt att 
identifiera vilka utmaningar kompetensutveckling ska bidra till att lösa i verksamheten och 
vilka konkreta kompetenser som behövs för att klara dessa.  

För att nå målen behövs  
• tydligt fokus på kompetensutveckling för utvecklande arbetssätt som 

skapar värde för invånare, kunder, brukare, patienter och andra 
intressenter och bidrar till måluppfyllelse, nu och i framtiden 

• att lärandet tydligt kopplas till verksamhetens mål, strategier, 
prioriteringar och nyckeltal 

• en lärandeprocess med fokus på utveckling av önskade beteenden och 
effekt i verksamheten snarare än på enskilda utbildningstillfällen 

• förmåga att lära om och lära nytt 
 

Kompetensutveckling innebär att skapa beteendeförändringar och nya perspektiv som 
tillför värde i verksamheten när ny kunskap och förståelse tillämpas i praktiken. Steget är 
stort från att ha kunskap och förståelse för ett ämne till att genomföra aktiva handlingar till 
följd av förvärvad kunskap och kompetens. För att kunna omsätta nya kunskaper i det 
dagliga arbetet behövs strukturmässiga förutsättningar i organisationen för att lärandet ska 
kunna omhändertas och ett synsätt på kompetensutveckling som är integrerat i 
organisationens värdegrund och struktur. Saknas organisatoriska förutsättningar eller 
ledningens intresse och uppbackning blir effekterna av kompetensutvecklingsinsatserna 
begränsade.   
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Den goda lärmiljön   

VGR ska vara en organisation som skapar goda förutsättningar för lärande och 
kunskapsutveckling och som tar tillvara medarbetarnas kompetens för en effektiv 
verksamhet. Basen för lärandet är det egna arbetet och utvecklingsaktiviteter på och i 
direkt anslutning till arbetsplatsen. Detta kompletteras med utbildnings- och 
utvecklingsaktiviteter utanför arbetsplatsen. 

Den största delen av kompetensutvecklingen sker i det dagliga arbetet. Lärande sker i 
interaktion, det vill säga i samspel med andra. Vilken värdegrund och vilka attityder 
vi möter i vår omgivning är därför avgörande för lärandet och de resultat som 
kompetensutvecklingen leder till. Lärmiljö är med enkla ord hela den fysiska, sociala, 
kulturella miljö och de sammanhang som medarbetarna befinner sig i under sin arbetsdag. 
För att uppnå den goda lärmiljön krävs bland annat ett tillåtande och tillitsbaserat 
arbetsklimat. 

Pedagogiska grundprinciper  
De pedagogiska grundprinciperna för lärsituationer i Västra Götalandsregionen är fyra till 
antalet och ska stödja och stärka kompetensutveckling och lärande. De klargör att 
lärsituationer som organiseras ska vara aktiverande, inkluderande, motiverande och 
hållbara. De är tänkta att uppmuntra till pedagogisk utveckling i organisationen, stimulera 
till pedagogisk reflektion hos deltagarna och säkerställa pedagogisk kvalitet i 
verksamheten. Principerna ska även stödja medarbetarnas förmåga att lära sig lära; att 
reflektera över det egna lärandet och utveckla förmågan att organisera sitt eget lärande.  
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Delat ansvar för kompetensutveckling 

Ledningens ansvar  
Västra Götalandsregionen är en kunskapsorganisation vars samlade resultat bygger på 
varje enskild medarbetares kompetens, engagemang och bidrag. Den strategiska 
kompetensutvecklingen är ledningens ansvar och utgår från verksamhetens övergripande 
mål och uppdrag. I verksamhetsplaneringen tas strategier fram för att förstärka och 
utveckla verksamhetens kompetens inom prioriterade områden. Ledningen ansvarar för att 
det finns en väl fungerande kompetensutveckling i den egna verksamheten, motiverar 
varför fortlöpande kompetensutveckling behövs och skapar förutsättningar för 
medarbetarna att använda sina nya kunskaper i praktiskt arbete.  

I ledningens ansvar ingår också att säkerställa att det finns organisatoriska, tekniska och 
pedagogiska stödsystem och en strukturerad uppföljning av kompetensutveckling och dess 
effekter i verksamheten.  

Chefens ansvar  
Utveckling av arbetsplatslärande och en god lärmiljö underlättas av ett chefskap som är 
inriktat på lärande. Utvecklingsorienterat chefskap, som är ett av regionens chefskriterier, 
innebär att chefen inspirerar, involverar och ger sina medarbetare möjlighet att utvecklas.   

Alla chefer i VGR ansvarar för att det finns en systematisk kompetensutveckling, ett väl 
fungerande arbetsplatslärande och en god lärmiljö. Det är chefernas uppgift att skapa goda 
förutsättningar för lärande och kompetensutveckling och att efterfråga och ta tillvara den 
kompetensutveckling som medarbetarna deltar i.  

Chefens ansvar enligt Medarbetarpolicyn är bland annat att identifiera och kommunicera 
vilken kompetens som krävs för att klara verksamhetens mål och uppdrag, föra en 
regelbunden dialog med medarbetarna för att identifiera deras och verksamhetens 
utvecklingsbehov och ge medarbetarna goda förutsättningar att utvecklas. 
Kompetensutvecklingsbehoven ska sammanfattas i en individuell utvecklingsplan som 
följs upp årligen.  

Chefen ska skapa förutsättningar för medarbetaren att kunna förverkliga sin 
utvecklingsplan. Alla chefer i regionen har därmed ett ansvar för att fortlöpande skapa 
förutsättningar för sina medarbetare att utveckla sin kompetens för att på både kortare och 
längre sikt tillhandahålla en verksamhet av hög kvalitet. HR och kvalitets- och 
verksamhetsutveckling utgör viktiga stödfunktioner för cheferna i detta arbete.  

Medarbetarens ansvar 
Enligt Medarbetarpolicyn har varje medarbetare ansvar för att använda, anpassa och 
utveckla sin kompetens i takt med verksamhetens behov, mål och uppdrag, att medverka 
till att den egna och kollegornas kompetens används på bästa sätt och att föra en dialog 
med chefen om vad medarbetaren behöver för att utvecklas. I ansvaret ligger också att vara 
medveten om och bevaka förändringar i den egna organisationen och omvärlden som kan 
påverka innehållet i yrkesrollen och behovet av kompetensutveckling samt att dela med sig 
av kunskaper och erfarenheter.  
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Medarbetare i hälso- och sjukvården har ett personligt ansvar gentemot patienten som 
innebär att var och en har ansvar för hur arbetsuppgifterna fullgörs. I rollen som 
legitimerad yrkesutövare har var och en också ansvar för att hålla sig uppdaterad i yrket 
och att kompetensutveckla sig för att kunna ha möjlighet att tillämpa de senaste rönen 
inom det egna arbetsområdet. Utöver yrkets kärnkompetens behövs bland annat kompetens 
i bemötande, etik, VGR-kunskap, kvalitets- och förbättringsarbete, kommunikation samt 
digitalisering.  

Samtliga medarbetare behöver därför upprätthålla och utveckla sin kompetens under hela 
sitt yrkesliv – det livslånga lärandet. 
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Översänder regionstyrelsensbeslut. 
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§ 260 

Ordinerad egenmonitorering IBD-home, ersättningsmodell 
och -nivå 2021 
Diarienummer RS 2020-04369 

Beslut 
1. Regionstyrelsen fastställer ersättningsmodell för egenmonitorering, IBD-

home, som beskrivs tjänsteutlåtandet daterat 2020-08-20.  
2. Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnderna och 

sjukhusstyrelserna att ersättningsnivån för IBD-home 2021 sätts till 4350 
kronor per patient och år.  

Sammanfattning av ärendet 
Omställningen av hälso- och sjukvården, programområde digitalisering, har i 
projekt utvecklat och infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter 
med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. IBD-home är ett 
arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik för att själv 
mäta värden och kommunicera med sin mottagning. Ärendet handlar om 
ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering, IBD-home.  

När pilotprojekt avslutas den 31 december 2020 upphör finansiering från 
omställningsbudgeten och verksamheten behöver därför finansieras och ersättas 
via ordinarie styrning i vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser.  

Den ersättningsform som är vanligast vid Västra Götalandsregionens (VGR) 
sjukhus, ersättning per besök, lämpar sig inte för egenmonitorering. Förslaget till 
ersättningsmodell är att beställaren ersätter sjukhus med en fast summa per patient 
och år för den tid patienten använder IBD-home. Modellen är ett nytt sätt att 
ersätta sjukhus och därför behöver modellen följas upp och utvärderas samt vid 
behov anpassas. 

Inom de närmaste åren förväntas ordinerad egenmonitorering att introduceras för 
fler patientgrupper, till exempel hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs 
här kommer att kunna utgöra förlaga även för tillkommande patientgrupper.  

Rimlig ersättningsnivå bedöms vara 4350 kronor per år och patient. Arbetssättet 
har kvalitetsfördelar och kostnaderna för patientgruppen bedöms minska. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-20 
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 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-09-02 § 216 

Skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, för kännedom 
 Hälso- och sjukvårdsnämnderna, för genomförande 
 Samtliga sjukhusstyrelser, för genomförande 
 Ann-Marie Schaffrath 
 Ann Söderström 
 Kaarina Sundelin 
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§ 216 

Ordinerad egenmonitorering IBD-home: Ersättningsprincip 
och -nivå 2021 
Diarienummer HS 2020-00460 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen fastställer ersättningsmodell för egenmonitorering, IBD-
home, som beskrivs i tjänsteutlåtandet daterat 2020-05-14. 

2. Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnderna och 
sjukhusstyrelserna att ersättningsnivån för IBD-home 2021 sätts till 
4350 kronor per patient och år. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Omställningen av hälso- och sjukvården, programområde digitalisering, har i 
projekt utvecklat och infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter 
med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. IBD-home är ett 
arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik för att själv 
mäta värden och kommunicera med sin mottagning. Ärendet handlar om 
ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering, IBD-home. 

När pilotprojekt avslutas den 31 december 2020 upphör finansiering från 
omställningsbudgeten och verksamheten behöver därför finansieras och ersättas 
via ordinarie styrning i vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. 

Den ersättningsform som är vanligast vid Västra Götalandsregionen VGR:s 
sjukhus, ersättning per besök, lämpar sig inte för egenmonitorering. Förslaget till 
ersättningsmodell är att beställaren ersätter sjukhus med en fast summa per patient 
och år för den tid patienten använder IBD-home. Modellen är ett nytt sätt att 
ersätta sjukhus och därför behöver modellen följas upp och utvärderas samt vid 
behov anpassas. 

Inom de närmaste åren förväntas ordinerad egenmonitorering att introduceras för 
fler patientgrupper, till exempel hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs 
här kommer att kunna utgöra förlaga även för tillkommande patientgrupper. 

Rimlig ersättningsnivå bedöms vara 4350 kronor per år och patient. Arbetssättet 
har kvalitetsfördelar och kostnaderna för patientgruppen bedöms minska. 
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Beredning 
Omställnings- och samordningsberedningen har behandlat ärendet 
den 19 augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från omställnings- och samordningsberedningen  
2020-08-19§ 32 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 

 Regionstyrelsen 
 
Regionstyrelsen beslut skickas till: 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Samtliga sjukhusstyrelser 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-08-20 
Diarienummer RS 2020-04369 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Anders Östlund, Elisabeth 
Wehlander 
Telefon: 0706-630605, 0706-997156 
E-post: anders.ostlund@vgregion.se

Till regionstyrelsen 

Ordinerad egenmonitorering IBD-home, 
ersättningsmodell och -nivå 2021 

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen fastställer ersättningsmodell för egenmonitorering, IBD-

home, som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.  
2. Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnderna och 

sjukhusstyrelserna att ersättningsnivån för IBD-home 2021 sätts till 4350 
kronor per patient och år.  

Sammanfattning av ärendet 
Omställningen av hälso- och sjukvården, programområde digitalisering, har i 
projekt utvecklat och infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter 
med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. IBD-home är ett 
arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik för att själv 
mäta värden och kommunicera med sin mottagning. Ärendet handlar om 
ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering, IBD-home.  

När pilotprojekt avslutas den 31 december 2020 upphör finansiering från 
omställningsbudgeten och verksamheten behöver därför finansieras och ersättas 
via ordinarie styrning i vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser.  

Den ersättningsform som är vanligast vid Västra Götalandsregionens (VGR) 
sjukhus, ersättning per besök, lämpar sig inte för egenmonitorering. Förslaget till 
ersättningsmodell är att beställaren ersätter sjukhus med en fast summa per patient 
och år för den tid patienten använder IBD-home. Modellen är ett nytt sätt att 
ersätta sjukhus och därför behöver modellen följas upp och utvärderas samt vid 
behov anpassas. 
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Inom de närmaste åren förväntas ordinerad egenmonitorering att introduceras för 
fler patientgrupper, till exempel hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs 
här kommer att kunna utgöra förlaga även för tillkommande patientgrupper.  

Rimlig ersättningsnivå bedöms vara 4350 kronor per år och patient. Arbetssättet 
har kvalitetsfördelar och kostnaderna för patientgruppen bedöms minska. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Egenmonitorering utgör en av de sex prioriterade invånartjänsterna inom 
digitalisering som regionstyrelsen beslutade om i april 2019. Omställning av 
hälso- och sjukvården, programområde digitalisering har i projekt utvecklat och 
infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter med inflammatorisk 
mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. Tjänsten är klar för införande och 
projektet finansieras av omställningen till och med 31 december 2020, därefter 
behöver tjänsten finansieras och ersättas via ordinarie styrning i 
vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. Under våren 2020 
använder drygt trehundra patienter tjänsten vid sjukhus i Västra 
Götalandsregionen (VGR), varav trettio barn. De flesta patienterna finns vid 
Södra Älvsborgs sjukhus där man även haft nytta av arbetssättet under Covid-19 
pandemin.  

En av flera frågor som behöver förberedas är hur nya e-tjänster ska breddinföras 
och inkorporeras i VGR:s ordinarie ekonomistyrning efter avslutad projektfas. 
Det finns exempel på lovande verksamheter som avslutas efter projektfasen inför 
breddinförande på grund av att finansiering och ersättningsmodeller inte varit 
förberedda. I detta tjänsteutlåtande beskrivs kostnader för e-tjänsten, principer för 
ersättning och rekommenderad ersättningsnivå. Inom de närmaste åren förväntas 
ordinerad egenmonitorering att introduceras för fler patientgrupper, till exempel 
hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs här kommer att kunna utgöra 
förlaga även för tillkommande patientgrupper. 

Kostnader för IBD-home 
Verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus har störst erfarenhet av IBD-home 
och har tillsammans med Koncernkontoret genomfört kostnadsmätning.  

Mätningen inkluderar kostnader för provtagningsutrustning, teknisk support, 
licenser och tidsåtgång för personal. Kostnad per patient och år är 4350 kronor där 
den största kostnaden utgörs av avtal med Telia för provtagningsutrustning, 
kommunikation med mera, cirka 3850 kronor. Kostnad för personalens tid och 
overheadkostnader uppgår till 500 kronor.  

2021 genomförs ny upphandling av provtagnings-kit och abonnemang, vilket 
sannolikt medför lägre kostnad eftersom fler leverantörer numer finns på 
marknaden. Inom VGR utvecklas även en generisk teknisk plattform för 
egenmonitorering som kan användas gemensamt av flera patientgrupper, vilket 
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också sannolikt kommer att sänka kostnaderna. Därutöver minskar vissa 
kostnader som sjukhuset annars skulle haft. Dessa så kallade avgående kostnader 
utgörs av färre besök, färre laboratorieprover, mindre slutenvård och optimerad 
läkemedelsanvändning. Det är ännu för kort tid för att fastslå hur stora effekterna 
blir men sammantaget bedöms kostnaderna för patientgruppen att minska med 
IBD-home. 

Ersättningsmodell 
Ordinerad egenmonitorering innebär att patienten ”skrivs in” i en tjänst under 
flera år och i normalfallet har patienten sällan direktkontakt med sin mottagning. 
De kontakter som tas sker via chatt, telefon, avläsning av värden etc. Ibland utförs 
endast avläsning av provvärden utan någon ytterligare insats. Den ersättningsform 
som är vanligast vid VGR:s sjukhus, ersättning per besök, lämpar sig därför inte 
för egenmonitorering.  

Den ersättningsmodell som föreslås är baserad på att varje inskriven patient 
genererar en månadsvis ersättning från beställaren, en modell som liknar 
abonnemangsersättning eller listning. Ersättningsnivån för egenmonitorering 2021 
för IBD-home rekommenderas bli 4350 kronor per inskriven patient och år.  

Modellen för IBD-home kommer att kunna användas även för egenmonitorering 
av andra patientgrupper men ersättningsnivåerna kan variera. Modellen är ett nytt 
sätt att ersätta sjukhus och används såvitt känt inte i Sverige. Därför behöver 
modellen följas upp och utvärderas samt vid behov anpassas.  

För att undvika kostnader för systemanpassningar i avvaktan på Framtidens 
vårdinformationsmiljö föreslås årsabonnemang baserat på årskostnad per patient 
och antal patienter som är inskrivna. Ersättningen och omfattningen i 
vårdöverenskommelser utformas därmed som ett riktat uppdrag och ersättning 
utgår efter särskild framställan.  

I abonnemanget för e-tjänsten ingår  
1. uppstart (”ordination”, information till patient, transport)  
2. provtagnings-kit, beslutsstöd och kommunikation  
3. support till patient  
4. bedömning av provvärden, eventuell internkonsult, initiering av åtgärd  
5. läkemedelsinställning  
6. chattkonversation med patient (som inte bedöms som kontakt enligt 

kriterier för ”Kvalificerad hälso- och sjukvård”)  
7. telefonsamtal (som inte bedöms som kontakt enligt kriterier för 

”Kvalificerad hälso- och sjukvård”).  

Patienten betalar ingen avgift men står själv för internetuppkoppling och 
smartphone för kommunikation och avläsning av värden.  
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Tillkommande fysiska besök och e-tjänst (telefon, chatt, videomöte) som är 
kvalificerad hälso- och sjukvård ersätts med ordinarie ersättning som idag.  

Frågan om eventuell introduktionsfinansiering (motsvarande) bereds i särskild 
ordning efter ställningstagande i RPO mage-tarm om rekommendation om 
obligatoriskt breddinförande.  

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernkontoret och stämts av löpande i Programkontoret 
för omställningen och i Sakkunniggrupp för strategiska pris- och 
ersättningsfrågor. Ansvariga tjänstepersoner för hälso- och sjukvårdsnämnderna 
och sjukhusens ekonomichefer har fått information om ärendet. 

Omställnings- och samordningsberedningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
behandlade ärendet 2020-08-19 respektive 2020-09-02. 

Regionstyrelsens MBL-grupp informerades enl. §19  2020-08-17 och ärendet 
förhandlades enligt MBL §11 2020-08-31. 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin  
Regiondirektör 

Thomas Front 
Tillförordnad ekonomidirektör 

Besluten skickas till 
Regionstyrelsens beslut skickas till:  
 hälso- och sjukvårdsstyrelsen, för kännedom 
 hälso- och sjukvårdsnämnderna, för genomförande 
 samtliga sjukhusstyrelser, för genomförande 
 Ann-Marie Schaffrath 
 Ann Söderström 
 Kaarina Sundelin 
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§ 32 

Ordinerad egenmonitorering IBD-home: Ersättningsprincip 
och -nivå 2021 
Diarienummer HS 2020-00460 

Beslut 
Omställnings- och samordningsberedningen föreslår att hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen fastställer ersättningsmodell för egenmonitorering, IBD-
home, som beskrivs i detta tjänsteutlåtande. 

2. Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnderna och 
sjukhusstyrelserna att ersättningsnivån för IBD-home 2021 sätts till 
4350 kronor per patient och år. 

Sammanfattning av ärendet 
Omställningen av hälso- och sjukvården, programområde digitalisering, har i 
projekt utvecklat och infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter 
med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. IBD-home är ett 
arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik för att själv 
mäta värden och kommunicera med sin mottagning. Ärendet handlar om 
ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering, IBD-home. 

När pilotprojekt avslutas den 31 december 2020 upphör finansiering från 
omställningsbudgeten och verksamheten behöver därför finansieras och ersättas 
via ordinarie styrning i vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. 

Den ersättningsform som är vanligast vid Västra Götalandsregionen VGR:s 
sjukhus, ersättning per besök, lämpar sig inte för egenmonitorering. Förslaget till 
ersättningsmodell är att beställaren ersätter sjukhus med en fast summa per patient 
och år för den tid patienten använder IBD-home. Modellen är ett nytt sätt att 
ersätta sjukhus och därför behöver modellen följas upp och utvärderas samt vid 
behov anpassas. 

Inom de närmaste åren förväntas ordinerad egenmonitorering att introduceras för 
fler patientgrupper, till exempel hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs 
här kommer att kunna utgöra förlaga även för tillkommande patientgrupper. 

Rimlig ersättningsnivå bedöms vara 4350 kronor per år och patient. Arbetssättet 
har kvalitetsfördelar och kostnaderna för patientgruppen bedöms minska. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-05-14 

Skickas till 

 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 hälso- och sjukvårdsnämnderna  
 samtliga sjukhusstyrelser 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-05-14 
Diarienummer HS 2020-00460 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Anders Östlund, Elisabeth 
Wehlander 
Telefon: 0706-630605, 0706-997156 
E-post: anders.ostlund@vgregion.se 

Till omställnings- och samordningsberedningen 

Ordinerad egenmonitorering IBD-home: 
Ersättningsmodell och -nivå 2021 

Förslag till beslut 
Omställnings- och samordningsberedningen föreslår att hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen fastställer ersättningsmodell för egenmonitorering, IBD-
home, som beskrivs i detta tjänsteutlåtande. 

2. Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnderna och 
sjukhusstyrelserna att ersättningsnivån för IBD-home 2021 sätts till 
4350 kronor per patient och år. 

Sammanfattning av ärendet 
Omställningen av hälso- och sjukvården, programområde digitalisering, har i 
projekt utvecklat och infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter 
med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. IBD-home är ett 
arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik för att själv 
mäta värden och kommunicera med sin mottagning. Ärendet handlar om 
ersättningsmodell och ersättningsnivå för egenmonitorering, IBD-home. 

När pilotprojekt avslutas den 31 december 2020 upphör finansiering från 
omställningsbudgeten och verksamheten behöver därför finansieras och ersättas 
via ordinarie styrning i vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. 

Den ersättningsform som är vanligast vid VGR:s sjukhus, ersättning per besök, 
lämpar sig inte för egenmonitorering. Förslaget till ersättningsmodell är att 
beställaren ersätter sjukhus med en fast summa per patient och år för den tid 
patienten använder IBD-home. Modellen är ett nytt sätt att ersätta sjukhus och 
därför behöver modellen följas upp och utvärderas samt vid behov anpassas. 
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Inom de närmaste åren förväntas ordinerad egenmonitorering att introduceras för 
fler patientgrupper, till exempel hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs 
här kommer att kunna utgöra förlaga även för tillkommande patientgrupper. 

Rimlig ersättningsnivå bedöms vara 4350 kronor per år och patient. Arbetssättet 
har kvalitetsfördelar och kostnaderna för patientgruppen bedöms minska. 

Fördjupad beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Egenmonitorering utgör en av de sex prioriterade invånartjänsterna inom 
digitalisering som regionstyrelsen beslutade om i april 2019. Omställning av 
hälso- och sjukvården, programområde digitalisering har i projekt utvecklat och 
infört e-tjänst för ordinerad egenmonitorering för patienter med inflammatorisk 
mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-home. Tjänsten är klar för införande och 
projektet finansieras av omställningen till och med 31 december 2020, därefter 
behöver tjänsten finansieras och ersättas via ordinarie styrning i 
vårdöverenskommelser mellan nämnder och styrelser. Under våren 2020 
använder drygt trehundra patienter tjänsten vid sjukhus i Västra 
Götalandsregionen (VGR), varav trettio barn. De flesta patienterna finns vid 
Södra Älvsborgs sjukhus där man även haft nytta av arbetssättet under Covid-19 
pandemin. 

En av flera frågor som behöver förberedas är hur nya e-tjänster ska breddinföras 
och inkorporeras i VGR:s ordinarie ekonomistyrning efter avslutad projektfas. 
Det finns exempel på lovande verksamheter som avslutas efter projektfasen inför 
breddinförande på grund av att finansiering och ersättningsmodeller inte varit 
förberedda. I detta tjänsteutlåtande beskrivs kostnader för e-tjänsten, principer för 
ersättning och rekommenderad ersättningsnivå. Inom de närmaste åren förväntas 
ordinerad egenmonitorering att introduceras för fler patientgrupper, till exempel 
hjärtsvikt och KOL, och den modell som beskrivs här kommer att kunna utgöra 
förlaga även för tillkommande patientgrupper. 

Kostnader för IBD-home 
Verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus har störst erfarenhet av IBD-home 
och har tillsammans med Koncernkontoret genomfört kostnadsmätning. 

Mätningen inkluderar kostnader för provtagningsutrustning, teknisk support, 
licenser och tidsåtgång för personal. Kostnad per patient och år är 4350 kronor där 
den största kostnaden utgörs av avtal med Telia för provtagningsutrustning, 
kommunikation med mera, cirka 3850 kronor. Kostnad för personalens tid och 
overheadkostnader uppgår till 500 kronor. 

2021 genomförs ny upphandling av provtagnings-kit och abonnemang, vilket 
sannolikt medför lägre kostnad eftersom fler leverantörer numer finns på 
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marknaden. Inom VGR utvecklas även en generisk teknisk plattform för 
egenmonitorering som kan användas gemensamt av flera patientgrupper, vilket 
också sannolikt kommer att sänka kostnaderna. Därutöver minskar vissa 
kostnader som sjukhuset annars skulle haft. Dessa så kallade avgående kostnader 
utgörs av färre besök, färre laboratorieprover, mindre slutenvård och optimerad 
läkemedelsanvändning. Det är ännu för kort tid för att fastslå hur stora effekterna 
blir men sammantaget bedöms kostnaderna för patientgruppen att minska med 
IBD-home. 

Ersättningsmodell  
Ordinerad egenmonitorering innebär att patienten ”skrivs in” i en tjänst under 
flera år och i normalfallet har patienten sällan direktkontakt med sin mottagning. 
De kontakter som tas sker via chatt, telefon, avläsning av värden etc. Ibland utförs 
endast avläsning av provvärden utan någon ytterligare insats. Den ersättningsform 
som är vanligast vid VGR:s sjukhus, ersättning per besök, lämpar sig därför inte 
för egenmonitorering. 

Den ersättningsmodell som föreslås är baserad på att varje inskriven patient 
genererar en månadsvis ersättning från beställaren, en modell som liknar 
abonnemangsersättning eller listning. Ersättningsnivån för egenmonitorering 2021 
för IBD-home rekommenderas bli 4350 kronor per inskriven patient och år. 

Modellen för IBD-home kommer att kunna användas även för egenmonitorering 
av andra patientgrupper men ersättningsnivåerna kan variera. Modellen är ett nytt 
sätt att ersätta sjukhus och används såvitt känt inte i Sverige. Därför behöver 
modellen följas upp och utvärderas samt vid behov anpassas. 

För att undvika kostnader för systemanpassningar i avvaktan på Framtidens 
vårdinformationsmiljö föreslås årsabonnemang baserat på årskostnad per patient 
och antal patienter som är inskrivna. Ersättningen och omfattningen i 
vårdöverenskommelser utformas därmed som ett riktat uppdrag och ersättning 
utgår efter särskild framställan. 

I abonnemanget för e-tjänsten ingår 

1. uppstart (”ordination”, information till patient, transport) 
2. provtagnings-kit, beslutsstöd och kommunikation 
3. support till patient 
4. bedömning av provvärden, eventuell internkonsult, initiering av åtgärd 
5. läkemedelsinställning 
6. chattkonversation med patient (som inte bedöms som kontakt enligt 

kriterier för ”Kvalificerad hälso- och sjukvård”)  
7. telefonsamtal (som inte bedöms som kontakt enligt kriterier för 

”Kvalificerad hälso- och sjukvård”). 
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Patienten betalar ingen avgift men står själv för internetuppkoppling och 
smartphone för kommunikation och avläsning av värden. 

Tillkommande fysiska besök och e-tjänst (telefon, chatt, videomöte) som är 
kvalificerad hälso- och sjukvård ersätts med ordinarie ersättning som idag. 

Frågan om eventuell introduktionsfinansiering (motsvarande) bereds i särskild 
ordning efter ställningstagande i RPO mage-tarm om rekommendation om 
obligatoriskt breddinförande. 

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernkontoret och stämts av löpande i Programkontoret 
för omställningen och i Sakkunniggrupp för strategiska pris- och 
ersättningsfrågor. Ansvariga tjänstepersoner för hälso- och sjukvårdsnämnderna 
har fått information om ärendet.  

Koncernkontoret 

Kaarina Sundelin  
Direktör koncernstab beställning och 
produktionsstyrning av hälso- och 
sjukvård 

Thomas Front  
Tillförordnad ekonomidirektör 

Besluten skickas till 
Regionstyrelsens beslut skickas till: 
 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 hälso- och sjukvårdsnämnderna  
 samtliga sjukhusstyrelser 



 Regionstyrelsens beslut om Ansökan angående nationell högspecialiserad vård

Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 18 september 2020 11:32 
Till: Jan Carlström; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; HSS FB; Skaraborgs 

Sjukhus FB; Säs; NU Nusjukv kansli; Sjukhusen väster styrelsen FB; 
Habiliteringochhälsa; PV Närhälsan; Regionhälsan; HSN Göteborg FB; HSN 
Norra FB; HSN Södra FB; HSN Västra FB; HSN Östra FB 

Ämne: Bslut från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - Ansökan 
om nationell högspecialiserad vård avseende avancerad rekonstruktiv 
kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter 
förlossning 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 
2020 - Ansökan om nationell högspecialiserad vård avseende avancerad 
rekonst....pdf; Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-09-02 § 203 - 
Ansökan om nationell högspecialiserad vård avseende avancerad 
rekonstruktiv kirurg....pdf; Ansökan om nationell högspecialiserad vård 
avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- 
och rektovaginala fistlar eft....pdf; Konsekvensanalys rekonstruktiv kirurgi 
.pdf 

 
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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Protokoll från regionstyrelsen, 2020-09-08 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

42 (68) 

§ 261 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård 
avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal 
inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter 
förlossning 
Diarienummer RS 2020-04890 

Beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om 

tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad avancerad rekonstruktiv 
kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter 
förlossning. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige. Det handlar dels om 
kirurgi för rekonstruktion av analsfinkter för att motverka analinkontinens och 
dels kirurgi för ano-rektovaginala fistlar. Störst volymer inom området utförs idag 
i Region Stockholm och Region Skåne. I Västra Götalandsregionen (VGR) utförs 
färre än 10 ingrepp per år. 

Om VGR skulle söka också detta uppdrag skulle det ställa krav på en 
kompetensförstärkning och upplärning eller nyrekrytering av läkare och övrig 
personal. I en situation med ansträngda operationsresurser kan det innebära risk 
för ytterligare undanträngning av annan angelägen kirurgi och att andra 
patientgrupper kan få sämre tillgänglighet. Att inte ansöka om NHV inom detta 
tillstånd innebär i stället att resurser kan frigöras för annan verksamhet. 

Om VGR inte söker innebär det att patienterna kan remitteras till annat sjukhus 
med högre volymer och större kompetens vilket kan ge patienterna bättre 
behandlingsmöjligheter och ökad vårdkvalitet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen daterat 2020-06-25 § 
86 
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Protokoll från regionstyrelsen, 2020-09-08 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden daterat 2020-09-02 § 
203 

Skickas till 

 Jan Carlström, för genomförande 
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Jan Carlström 
 Lars Grip 
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-09-02 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 203 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård 
avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal 
inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter 
förlossning 
Diarienummer HS 2020-00756 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om 
tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal 
inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige. Det handlar dels om 
kirurgi för rekonstruktion av analsfinkter fär att motverka analinkontinens och 
dels kirurgi för ano-rektovaginala fistlar. Störst volymer inom området utförs idag 
i Region Stockholm och Region Skåne. I Västra Götalandsregionen (VGR) utförs 
färre än 10 ingrepp per år. 

Om VGR skulle söka också detta uppdrag skulle det ställa krav på en 
kompetensförstärkning och upplärning eller nyrekrytering av läkare och övrig 
personal. I en situation med ansträngda operationsresurser kan det innebära risk 
för ytterligare undanträngning av annan angelägen kirurgi och att andra 
patientgrupper kan få sämre tillgänglighet. Att inte ansöka om NHV inom detta 
tillstånd innebär i stället att resurser kan frigöras för annan verksamhet.  

Om VGR inte söker innebär det att patienterna kan remitteras till annat sjukhus 
med högre volymer och större kompetens vilket kan ge patienterna bättre 
behandlingsmöjligheter och ökad vårdkvalitet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-24  
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2020-06-25, § 86 
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-09-02 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 

 Regionstyrelsen 

Regionstyrelsens beslut skickas till: 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Jan Carlström 
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Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Residenset, Torget 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

regionstyrelsen@vgregion.se 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-08-14 
Diarienummer RS 2020-04890 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Jan Carlström 
Telefon: 0709 694388 
E-post: jan.carlstrom@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Ansökan om nationell högspecialiserad vård 
avseende avancerad rekonstruktiv kirurgi vid 
anal inkontinens och ano- och rektovaginala 
fistlar efter förlossning  

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om 

tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad avancerad rekonstruktiv 
kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter 
förlossning. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige. Det handlar dels om 
kirurgi för rekonstruktion av analsfinkter fär att motverka analinkontinens och 
dels kirurgi för ano-rektovaginala fistlar. Störst volymer inom området utförs idag 
i Region Stockholm och Region Skåne. I Västra Götalandsregionen (VGR) utförs 
färre än 10 ingrepp per år. 

Om VGR skulle söka också detta uppdrag skulle det ställa krav på en 
kompetensförstärkning och upplärning eller nyrekrytering av läkare och övrig 
personal. I en situation med ansträngda operationsresurser kan det innebära risk 
för ytterligare undanträngning av annan angelägen kirurgi och att andra 
patientgrupper kan få sämre tillgänglighet. Att inte ansöka om NHV inom detta 
tillstånd innebär i stället att resurser kan frigöras för annan verksamhet. 

 

Om VGR inte söker innebär det att patienterna kan remitteras till annat sjukhus 
med högre volymer och större kompetens vilket kan ge patienterna bättre 
behandlingsmöjligheter och ökad vårdkvalitet. 
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2 (3) 

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsen remissunderlag utfördes under åren 2013-2017 årligen ca 
40 operationer för rekonstruktion av analsfinkter och 30 operationer för ano- och 
rektovaginala fistlar, efter förlossningsskador, i Sverige. De största volymerna har 
utförts i Stockholm och i Skåne. Under samma tidsperiod utfördes färre är 10 
operationer årligen på dessa indikationer i VGR. 

Antalet patienter med diskreta symtom är dock större och ca 3% av alla kvinnor i 
Sverige upplever symtom efter förlossning.  Behovet av utredning och bedömning 
är därför stort. Troligen finns en betydande underbehandling med operation 
jämfört med det faktiska behovet. 

Remittering till annat sjukhus med högre volymer, större verksamhet och större 
engagemang och kan innebära tillgång till högre kompetens, bättre 
behandlingsmöjligheter och bättre kvalitet. 

Att inte tilldelas tillstånd innebär att resurser kan frigöras för annan verksamhet. 
Så kan det t.ex. innebära en högre beredskap för att hantera patienter i behov 
cancerkirurgi eller IBD-kirurgi (inflammatorisk tarmkirurgi). 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Att patienter behöver resa till annan ort kan innebära ökade kostnader för resa och 
uppehälle. I övrigt ingen tillkommande kostnad. Koncernkontoret kommer 
tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga berörda 
utförarförvaltningar kontinuerligt att följa upp volym- och kostnadsutveckling. 

Beredning 

Ärendet har beretts av Koncernkontoret i samråd med Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Avstämning har skett med den politiska 
avstämningsgruppen, kontaktpersoner för nationell högspecialiserad vård från 
utförarförvaltningar i regionen samt utsedda representanter från Region Halland.  

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlade ärende den 25 juni 2020. 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska behandla ärendet den 2 september 2020.  
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Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
 Yttrande från Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 

 

Besluten skickas för kännedom till 
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Jan Carlström 
 Lars Grip 
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Regional konsekvensbeskrivning nationell högspecialiserad vård  
Datum ÅÅÅÅ-MM-DD 
Diarienummer RS XXXX 

Vårdområde: Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid 
anal inkontinens och ano- och rektovaginala 
fistlar efter förlossning 
 

Konsekvensbeskrivningen är framtagen av:  
Amie Almström, projektledare inom högspecialiserad vård, SU 

Lars Grip, strateg med ansvar för högspecialiserad vård SU 

Sammanfattning 
Vårdområdet, som skall bedrivas på två enheter, handlar dels om kirurgi för 
rekonstruktion av analsfinkter fär att motverka analinkontinens och dels kirurgi 
för ano-rektovaginala fistlar. Störst volymer inom området utförs idag i 
Stockholm och Skåne.  
 
Om VGR/SU inte söker eller får uppdraget innebär det att patienter från VGR 
kommer att remitteras till enhet med stora volymer och stor kompetens inom 
området. Frigjord operationskapacitet kan utnyttjas för annan verksamhet, främst 
cancerkirurgi och kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom. Att remittera patienter 
till annan vårdgivare kan innebära ökade kostnader för resor och uppehälle samt 
faktureringar enligt listpriser.  
 
Om VGR/SU söker och får uppdraget innebär det ökad expertkompetens och att 
ett ”sista utpost”-uppdrag för detta vårdområde kan bibehållas. Det innebär risk 
för undanträngning av annan angelägen kirurgi. För att klara uppdraget krävs en 
kompetensförstärkning och upplärning eller nyrekrytering av läkare och övrig 
personal. Kostnaderna för denna nivåökning kan täckas av externa vårdintäkter 
varför de ekonomiska effekterna totalt sätt kan bli neutrala.  
 

Bakgrund 
Enligt Socialstyrelsen remissunderlag utfördes under åren 2013-2017 årligen ca 
40 operationer för rekonstruktion av analsfinkter och 30 operationer för ano- och 
rektovaginala fistlar, efter förlossningsskador, i Sverige. Under samma tidsperiod 
utfördes färre är 10 operationer årligen på dessa indikationer i VGR. De största 
volymerna har utförts i Stockholm och i Skåne.  
 
Antalet patienter med diskreta symtom är dock större och ca 3% av alla kvinnor i 
Sverige upplever symtom efter förlossning.  Behovet av utredning och bedömning 
är därför stort. Troligen finns en betydande underbehandling med operation 
jämfört med det faktiska behovet. 
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Konsekvenser om Västra Götalandsregionen inte tilldelas 
tillstånd att bedriva rubricerad vård  

Patientperspektiv 
Remittering till annat sjukhus med högre volymer, större verksamhet och större 
engagemang och kan innebära tillgång till högre kompetens, bättre 
behandlingsmöjligheter och bättre kvalitet. 
Det kan finnas risk för att tillgången till kompetens och multimodala team för 
rehabilitering på hemmaplan blir begränsad.  
Många patienter kan behöva utredas och bedömas inför remiss för kirurgisk 
åtgärd. En struktur och kompetens för detta ingår inte i NHV-uppdraget och måste 
vidmakthållas och utveckla i regionen 

Organisatoriska och verksamhetsmässiga 
Att inte tilldelas tillstånd innebär att resurser kan frigöras för annan verksamhet. 
Så kan det t.ex. innebära en högre beredskap för att hantera patienter i behov 
cancerkirurgi eller IBD-kirurgi (inflammatorisk tarmkirurgi). 

Ekonomiska 
Att patienter behöver resa till annan ort kan innebära ökade kostnader för resa och 
uppehälle. Faktureringskostnader enligt prislista kan bli högre än de 
marginalkostnader man har för operation i egen regi.  

Kompetensmässig 
Om vi inte har denna verksamhet kan det innebära att det inte finns personer med 
kompetens att rådfråga i samband med utredning och rehabilitering. Vi kommer 
alltså inte att kunna upprätthålla ett ”sista utposten-uppdrag” för denna 
patientgrupp. 
Vidare kan det få sidoeffekter på annan bäckenbottenkirurgi, som är ett 
profilområde i VGR. 
 

Konsekvenser om Västra Götalandsregionen tilldelas 
tillstånd att bedriva rubricerad vård  

Patientperspektiv 
Patientgruppen inom VGR får nära till vård och tillgång till rehabilitering på 
hemmaplan. 
I en situation med ansträngda operationsresurser kan det innebära risk för 
undanträngning av annan angelägen kirurgi och andra patientgrupper kan alltså få 
sämre tillgänglighet.  
Det finns risk att denna patientgrupp prioriteras ner och att patienter i behov av 
kirurgi får dålig tillgänglighet. Vidare innebär låga volymer risk för sämre 
kvalitet.  

Organisatoriska och verksamhetsmässiga 
För att hantera svårare fall krävs nära samarbete mellan verksamheterna för 
kirurgi Östra, plastikkirurgi, obstetrik och gynekologi.  
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Tillståndet skulle komma att kräva expansion av operationsutrymme och 
vårdplatser och utökad mottagningsverksamhet. Troligtvis behöver också ett s.k. 
bäckenbottencentrum etableras. 

Ekonomiska 
Ett NHV-uppdrag innebär behov av investeringar och kompetensförstärkning men 
samtidigt möjligheter till att dessa kostnader täcks av externa vårdintäkter.  

Kompetensmässiga 
För att möta kriterierna i utlysningen behöver två kirurger få kompletterande 
utbildning för att kunna hantera både kirurgi och utredning inför operation.  
 

 

 



 Regionstyrelsens beslut om Ansökan angående nationell högspecialiserad vård inom

Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 18 september 2020 11:37 
Till: Jan Carlström; HSS FB; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Skaraborgs 

Sjukhus FB; Säs; NU Nusjukv kansli; Sjukhusen väster styrelsen FB; 
Habiliteringochhälsa; PV Närhälsan; Regionhälsan; HSN Göteborg FB; HSN 
Norra FB; HSN Södra FB; HSN Östra FB; HSN Västra FB; Lars Grip 

Ämne: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - 
Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet 
fosterterapi 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 
2020 - Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet 
fosterterapi.pdf; Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-09-02 § 
206 - Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom vårdområdet 
fosterterapi.pdf; Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom 
vårdområdet fosterterapi.pdf; Regional konsekvensbeskrivning nationell 
högspecialiserad vård – Vårdområde_ Fosterterapi.pdf 

 
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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Protokoll från regionstyrelsen, 2020-09-08 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 262 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård inom 
vårdområdet fosterterapi 
Diarienummer RS 2020-04893 

Beslut 
1.  Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om 

tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vårdområde fosterterapi. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad (NHV) vård inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid en enhet i Sverige.  

Vården bedrivs idag inte alls i Västra Götalandsregionen (VGR), utan enbart i 
Region Stockholm. Om VGR inte ansöker om tillstånd betyder detta att 
nuvarande ordning fortsätter. Om VGR söker innebär detta investeringar och 
nyrekryteringar, samt uppbyggnad av en nu inte befintlig verksamhet. 
Kostnaderna för detta skulle bli betydande och vinsterna för patienterna små. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Ett uteblivet tillstånd inom rubricerat vårdområde innebär inga förändringar 
jämfört med nuvarande praxis som fungerar väl. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-02 § 206 

 Protokollsutdrag från Sahlgrenska universitetssjukhuset daterat 2020-06-
25 § 87 

Skickas till 

 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Lars Grip 
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-09-02 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 206 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård inom 
vårdområdet fosterterapi 
Diarienummer HS 2020-00759 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om 
tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom vårdområde 
fosterterapi.  

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid en enhet i Sverige.  

Vården bedrivs idag inte alls i Västra Götalandsregionen (VGR), utan enbart i 
Region Stockholm. Om VGR inte ansöker om tillstånd betyder detta att 
nuvarande ordning fortsätter. Om VGR söker innebär detta investeringar och 
nyrekryteringar, samt uppbyggnad av en nu inte befintlig verksamhet. 
Kostnaderna för detta skulle bli betydande och vinsterna för patienterna små. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-24 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2020-06-25, § 87 
 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 

 Regionstyrelsen 

Regionstyrelsens beslut skickas till: 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Jan Carlström 
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Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Residenset, Torget 

Vänersborg 

 

Telefon: 
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Webbplats: 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-08-14 
Diarienummer RS 2020-04893 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Jan Carlström 
Telefon: 0709 694388 
E-post: jan.carlstrom@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Ansökan om nationell högspecialiserad vård 
inom vårdområdet fosterterapi 

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen inte ansöker om 

tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vårdområde fosterterapi. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad (NHV) vård inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid en enhet i Sverige.  

Vården bedrivs idag inte alls i Västra Götalandsregionen (VGR), utan enbart i 
Region Stockholm. Om VGR inte ansöker om tillstånd betyder detta att 
nuvarande ordning fortsätter. Om VGR söker innebär detta investeringar och 
nyrekryteringar, samt uppbyggnad av en nu inte befintlig verksamhet. 
Kostnaderna för detta skulle bli betydande och vinsterna för patienterna små. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 

Ett uteblivet tillstånd inom rubricerat vårdområde innebär inga förändringar 
jämfört med nuvarande praxis som fungerar väl. 

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernkontoret i samråd med Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Avstämning har skett med den politiska 
avstämningsgruppen, kontaktpersoner för nationell högspecialiserad vård från 
utförarförvaltningar i regionen samt utsedda representanter från Region Halland.  

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har behandlat ärende den 25 juni 
2020. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen kommer att behandla ärendet den 2 september 
2020. 
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Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
 Yttrande från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 
 

Beslutet skickas för kännedom till 
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Jan Carlström 
 Lars Grip 
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Regional konsekvensbeskrivning nationell högspecialiserad vård  
Datum 2020-06-02 
Diarienummer RS XXXX 

Vårdområde: Fosterterapi 
Konsekvensbeskrivningen är framtagen av:  
Ylva Carlsson, Överläkare, VÖL Ultraljudsenheten, SU 
Amie Almström, projektledare, Analys- och projektenheten, SU   

Sammanfattning 
Enligt Socialstyrelsens beslut skall nationell högspecialiserad vård inom detta 
vårdområde bedrivas vid en enhet i Sverige.  
 
Vården bedrivs idag inte alls i VGR, utan enbart i Region Stockholm. Om VGR/ SU 
inte ansöker om tillstånd betyder detta att nuvarande ordning fortsätter. Om 
VGR/SU söker innebär detta investeringar och nyrekryteringar, samt uppbyggnad av 
en nu inte befintlig verksamhet. Kostnaderna för detta skulle bli betydande och 
vinsterna för patienterna små. 

Bakgrund 
Vårdområdet för invasiv fosterterapi innebär olika typer av ingrepp som 
titthålskirurgi, laser- eller radiofrekvensbehandling, injektioner och provtagning som 
led i behandling av ett antal olika tillstånd hos foster under pågående graviditet. Mer 
exakt gäller det laserkoagulation, radiofrekvensablation, cordocentes för fetal 
provtagning och behandling av hypothyreos och struma samt fetoskopiska ingrepp 
tex vid trakealocklusion vid medfött diafragmabråck. Sedan 2013 utförs inga åtgärder 
inom invasiv fosterterapi på dessa indikationer i VGR. Patienterna har istället 
remitterats till Centrum för fostermedicin (CFM), Karolinska Universitetssjukhuset, 
Region Stockholm. Volymerna för dessa nya diagnoser och behandlingar kan 
beräknas vara ca.10 patienter per år i VGR.  
 

Konsekvenser av att ansöka om och få tillstånd att bedriva 
nationell högspecialiserad vård inom fosterterapi 
 
Beviljat tillstånd betyder behov att investeringar och nyrekryteringar, samt 
uppbyggnad av en, idag, inte befintlig verksamhet. Kostnaderna för detta skulle bli 
betydande och vinsterna för patienterna små. 

 
Konsekvenser av att inte ansöka om tillstånd att bedriva 
nationell högspecialiserad vård inom fosterterapi 

Ett uteblivet tillstånd inom rubricerat vårdområde innebär inga förändringar jämfört med 
nuvarande praxis som fungerar väl. 
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Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen 
Skickat: den 18 september 2020 11:41 
Till: Jan Carlström; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; HSS FB; 

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

Ämne: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - 
Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid prolaps och 
urininkontinens 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 
2020 - Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid prolaps och 
urininkont....pdf; Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-09-02 § 
204- Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid prolaps och 
urininkontinens.pdf; Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid 
prolaps och urininkontinens .pdf; Konsekvensanalys Nätkirurgi.pdf 

 
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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§ 263 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid 
prolaps och urininkontinens 
Diarienummer RS 2020-04891 

Beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska ansöka om 

tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom nätkirurgi vid prolaps och inkontinens. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast 2020-10-01 ansöka om 
tillståndet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens har beslutat att nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde ska bedrivas vid tre eller fyra utförare i Sverige. Västra 
Götalandsregionen (VGR) har nyligen tilldelats NHV-uppdrag att bedriva 
avancerad kirurgi vid endometrios. Det tvärprofessionella team som byggts upp 
för NHV-uppdraget för endometrios kan även hantera bedömning och behandling 
av patienter med allvarliga komplikationer av nät efter prolapsoperationer eller 
urininkontinenskirurgi.  

Det finns därmed samordningsvinster i att få tillstånd till båda uppdragen. 
Patienter i Västra Götaland får fortsatt tillgång till spetskompetens inom 
bäckenbottenkirurgi och slipper resa utanför regionen för vård. Vid problem eller 
komplikationer i samband med kirurgi på annan enhet i regionen får patienterna 
tillgång till expertkompetens i närhet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen daterat 2020-09-02 § 
204 

 Protokollsutdrag från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
daterat 2020-06-25 § 84   

Skickas till 

 Jan Carlström, för genomförande 
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
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 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
  Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Lars Grip 
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-09-02 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 204 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid 
prolaps och urininkontinens 
Diarienummer HS 2020-00757 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska ansöka om 
tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom nätkirurgi vid prolaps och inkontinens. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast 2020-10-01 ansöka om tillståndet. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens har beslutat att nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde ska bedrivas vid tre eller fyra utförare i Sverige. Västra 
Götalandsregionen (VGR) har nyligen tilldelats NHV-uppdrag att bedriva 
avancerad kirurgi vid endometrios. Det tvärprofessionella team som byggts upp 
för NHV-uppdraget för endometrios kan även hantera bedömning och behandling 
av patienter med allvarliga komplikationer av nät efter prolapsoperationer eller 
urininkontinenskirurgi.  

Det finns därmed samordningsvinster i att få tillstånd till båda uppdragen. 
Patienter i Västra Götaland får fortsatt tillgång till spetskompetens inom 
bäckenbottenkirurgi och slipper resa utanför regionen för vård. Vid problem eller 
komplikationer i samband med kirurgi på annan enhet i regionen får patienterna 
tillgång till expertkompetens i närhet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-24 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2020-06-25, § 84 
 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 

 
 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 
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 Regionstyrelsen 

Regionstyrelsens beslut skickas till: 
 Regiondirektören för genomförande 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Jan Carlström 
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-08-14 
Diarienummer RS 2020-04891 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Jan Carlström 
Telefon: 0709 694388 
E-post: jan.carlstrom@vgregion.se 

Till regionstyrelsen 

Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid 
prolaps och urininkontinens  

Förslag till beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska ansöka om 

tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom nätkirurgi vid prolaps och inkontinens. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast 2020-10-01 ansöka om 
tillståndet. 

Sammanfattning av ärendet  
Socialstyrelsens har beslutat att nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde ska bedrivas vid tre eller fyra utförare i Sverige. Västra 
Götalandsregionen (VGR) har nyligen tilldelats NHV-uppdrag att bedriva 
avancerad kirurgi vid endometrios. Det tvärprofessionella team som byggts upp 
för NHV-uppdraget för endometrios kan även hantera bedömning och behandling 
av patienter med allvarliga komplikationer av nät efter prolapsoperationer eller 
urininkontinenskirurgi.  

Det finns därmed samordningsvinster i att få tillstånd till båda uppdragen. 
Patienter i Västra Götaland får fortsatt tillgång till spetskompetens inom 
bäckenbottenkirurgi och slipper resa utanför regionen för vård. Vid problem eller 
komplikationer i samband med kirurgi på annan enhet i regionen får patienterna 
tillgång till expertkompetens i närhet.  

Fördjupad beskrivning av ärendet 
Socialstyrelsen har beslutat att nationell högspecialiserad vård (NHV) inom detta 
vårdområde skall bedrivas vid tre eller fyra utförare i Sverige. Västra Götaland 
regionen har nyligen tilldelats NHV-uppdrag att bedriva avancerad kirurgi vid 
endometrios. Det tvärprofessionella team som byggts upp för NHV-uppdraget för 
endometrios kan även hantera bedömning och behandling av patienter med 
allvarliga komplikationer av nät efter prolapsoperationer eller 
urininkontinenskirurgi. Det finns därmed samordningsvinster i att få tillstånd till 
båda uppdragen. Bedömningen är att uppdraget innebär en moderat ökning av 
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antalet operationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Under 2019 
utfördes ca 35 operationer inom vårdområdet på SU och ett NHV-uppdrag skulle 
därför innebära en ökning med, uppskattningsvis 50–60 operationer per år. En del 
av patienterna kommer från andra sjukhus i VGR där nätkirurgi bedrivs idag.  

Det finns risk för kapacitetsbrist på SU med undanträngning av andra 
patientgrupper, varför det krävs att en del av annan benign gynekologisk kirurgi 
kan flyttas ut till andra enheter i VGR. Detta har tagits upp med berörda 
förvaltningsledningar i VGR (Södra Älvsborgs sjukhus, Skaraborgs sjukhus och 
NU-sjukvården), samt med verksamhetschefer för kvinnosjukvård i VGR och 
Norra Halland. Deras önskan är att VGR söker och berörda förvaltningar har 
åtagit sig att, vid behov, ta emot 10–15 operationer vardera årligen.  

Även efter nationell nivåstrukturering av detta vårdområde kommer en stor andel 
av de primära prolaps-operationer utan nät, liksom primära 
urininkontinensoperationer med eller utan nät, i VGR att utföras på andra enheter 
än SU. Ett NHV-tillstånd till VGR med SU som utförare innebär att alla delar av 
vårdkedjan, även vid komplikationer, finns tillgängliga i VGR. Detta kommer att 
medföra fördelar för alla enheter i VGR som deltar i denna typ av vård.  

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
SU utreder och behandlar patienter som ingår i det aktuella NHV uppdraget. 
Bedömningen är att ökningen av antalet patienter är moderat och därför inte 
kräver ytterligare utrustning eller andra investeringar för uppdraget. Att kunna 
nyttja det tvärprofessionella team som byggts upp för uppdraget inom 
endometrios bidrar till samordningsvinster. 

De ekonomiska effekterna av vård och behandling beräknas totalt sett bli neutrala 
för regionen men möjligen kan ökade volymer och optimering av vårdkedjan samt 
utveckling enligt nedan leda till mindre kostnader framöver. Eftersom ett uppdrag 
kan innebära skiftning av patientvolymer inom regionen krävs att den etablerade 
processen om ekonomisk ersättning vid flytt av vård mellan sjukhus ska tillämpas 
(RS 2019-05614).  

Koncernkontoret kommer tillsammans med SU och övriga berörda 
utförarförvaltningar kontinuerligt att följa upp volym- och kostnadsutveckling. 

Beredning 
Ärendet har beretts av Koncernkontoret i samråd med SU. Avstämning har skett 
med den politiska avstämningsgruppen, kontaktpersoner för nationell 
högspecialiserad vård från utförarförvaltningar i regionen samt utsedda 
representanter från Region Halland.  

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset behandlade ärende den 25 juni 
2020.  
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Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska behandla ärendet den 2 september 2020. 

Koncernkontoret 

Ann-Sofi Lodin 
Regiondirektör 

 

Ann Söderström 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
 Yttrande från Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 

Beslutet skickas till 
För genomförande: 

 Jan Carlström 

För kännedom: 

 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Lars Grip 
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Regional konsekvensbeskrivning nationell högspecialiserad vård  

Vårdområde: Nätkirurgi vid prolaps och 
inkontinens 
 

Konsekvensbeskrivningen är framtagen av:  
Corinne Pedroletti, Verksamhetschef Gynekologi och Reproduktionsmedicin, SU 

Sammanfattning 
Vårdområdet skall fördelas på tre eller fyra utförare. 
Prolaps (framfall) och vissa former av urininkontinens (urinläckage) är sena 
komplikationer till förlossning. Syntetiska nätimplantat används rutinmässigt vid 
kirurgisk behandling av urininkontinens och ibland även vid behandling av 
komplicerad prolaps. Användningen av nätimplantat mot urinläckage utgör 
rutinmetod i Sverige och allvarliga komplikationer är sällsynta. Komplikationer 
efter nätimplantationer vid prolapskirurgi är vanligare och kräver i en del ball 
borttagande av nät, vilket är en komplicerad operation. 
Om VGR/SU inte söker eller får uppdraget innebär det att patienter inte får 
tillgång till hela vårdkedjan för denna behandling inom regionen. Det kan påverka 
den kirurgiska verksamheter på alla enheter i regionen negativt. Ett uteblivet 
tillstånd frigör operationsutrymme som kan användas för t.ex. avancerad 
endometrioskirurgi. Ekonomiskt kan effekten bli neutral eftersom frigjord 
kapacitet kan användas för annan kirurgi och köp av vård kan kompenseras av 
detta. Ett kompetensbortfall, som även kan ha betydelse för den initiala 
behandlingen/operationen, kan förväntas.   
Om VGR/SU söker och får uppdraget innebär det att patienter från regionen får 
tillgång till hög kompetens inom detta område vilket gynnar verksamheten på alla 
enheter i regionen som bedriver denna typ av verksamhet, dvs även primära 
prolaps- och inkontinensoperationer. Eftersom en stor del av dessa operationer, 
förutom primär nätinoperation vid prolaps och borttagande av nät efter såväl 
urininkontinens- som prolapsoperation, utförs på enheter utanför SU kan denna 
verksamhet fortsätta med nära kontakt med SU vid komplikationer. Ekonomiskt 
för väntas effekten bli neutral eftersom en stor del av patienterna kommer att 
komma från VGR även framöver. Det finns risk för kapacitetsbrist på SU varför 
det krävs att en del av annan benign gynkirurgi kan behöva flyttas ut till andra 
enheter i VGR. 
 
Bakgrund 
NHV-område nätkirurgi vid prolaps och inkontinens avser:  
All vaginal nätkirurgi vid prolaps.  
Ställningstagande till och borttagande av vaginala prolapsnät.  
Ställningstagande till och borttagande av nätimplantat efter 
inkontinensoperationer. 
 
Prolaps, även kallat framfall, innebär att vaginas väggar och/eller livmodern 
kommer ned mot eller utanför vaginas mynning. Prolaps är en sen komplikation 
till vaginal förlossning och runt var 12:e kvinna har symtom av framfall. Enligt 
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Socialstyrelsen opereras ca 5500 kvinnor för prolaps per år i Sverige och enligt de 
senaste uppgifterna för 2019 användes när i ca 282 av dessa ingrepp. I Sverige är 
allvarliga komplikationer av vaginala nät relativt få men under senare år ses en 
minskning av användandet av nät. Vårdvolymerna för borttagande av vaginala 
prolapsnät ligger på ca 10 - 20 fall per år i Sverige. När allvarliga komplikationer 
uppstår krävs utredning och vård av multiprofessionella team från flera 
verksamheter.  
 
Nätkirurgi vid prolaps utförs sedan många år på SU och under 2019 utfördes 31 
operationer. Endast enstaka prolapsnät per år har behövts tas bort på grund av 
allvarliga komplikationer. 
 
Vissa former av urininkontinens orsakas också av skador efter förlossning. Under 
2019 opererades knappt 4000 kvinnor i Sverige för urininkontinens och vid 
operationen användes en slynga av syntetiskt nät. Av dessa operationer gjordes 
225 på SU. Allvarliga komplikationer efter inkontinensoperation är sällsynta, men 
då de uppstår sker lämpligen utredning och vård vid samma enhet som ansvarat 
för vård av nätkirurgi vid prolaps. Volymen borttagande av nät på denna 
indikation ligger på ca 20 fall per år i landet. SU fungerar som sista utpost för 
regionen vid allvarliga komplikationer både efter urininkontinenskirurgi och 
prolaps operationer med nät. 
 
Totalt innebär alltså NHV-uppdraget inom detta vårdområde som mest 320 
operationer per år vilket innebär 80 per år om fyra enheter får tillstånd och drygt 
100 per år om det blir tre tillstånd. Volymerna är dock i minskande.  
 

Konsekvenser om Västra Götalandsregionen inte tilldelas 
tillstånd att bedriva rubricerad vård  

Patientperspektiv 
Ett uteblivet tillstånd innebär att patientgruppen hemmahörande i Västra Götaland 
inte längre får tillgång till nuvarande kompetens och den välfungerande 
verksamhet som idag bedrivs. 

Organisatoriska och verksamhetsmässiga perspektiv 
Uteblivet tillstånd innebär att SU inte längre kan anses som ”sista utpost” 
avseende utredning och behandling av komplicerade framfall som kan kräva 
nätkirurgi och inte heller för handläggningen av allvarliga komplikationer efter 
nätkirurgi vid prolapsoperationer eller efter inkontinenskirurgi med syntetiskt 
implantat. 

Ekonomiska perspektiv 
Vi förväntar oss en viss kostnadsökning på grund av resor och boende i anslutning 
till mottagningsbesök före och efter operation samt i samband med 
slutenvårdstillfället för operation. Själva operationerna faktureras enligt listpriser 
men detta kan kompenseras av att vi själva frigör kapacitet för annan NHV-
kirurgi (endometrios) som genererar externa vårdintäkter. Den ekonomiska 
effekten kan därför bli neutral. 
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Kompetensmässiga perspektiv 
En uteblivet ”sista utposten”-funktion kan inverka menligt på kompetensspridning 
i hela regionen inom detta vårdområde. Den gynekologiska verksamheten på SU 
är en av de större i Norden. Utebliven patientvolym inom vårdområdet kan 
innebära en minskad attraktionskraft vid rekrytering av specialistkompetens. Det 
kan även innebära svårigheter att bemanna det akuta gynekologiska uppdraget, 
och till viss mån det obstetriska uppdraget. 
 
Det finns också risk att samarbetet mellan den kliniska verksamheten och 
forskningen kan påverkas negativt vid utebliven patientvolym. Detta innebär att vi 
framöver har sämre förutsättningar för att kunna påverka effektiviseringar av 
behandlingar och/eller vidareutveckla metoder. 
 

Konsekvenser om Västra Götalandsregionen tilldelas 
tillstånd att bedriva rubricerad vård  

Patientperspektiv 
Patienter i Västra Götaland får fortsatt tillgång till spetskompetens inom 
bäckenbottenkirurgi och slipper resa utanför regionen för vård. Vid problem eller 
komplikationer i samband med kirurgi på annan enhet i regionen får patienterna 
tillgång till expertkompetens i närhet. 

Organisatoriska och verksamhetsmässiga perspektiv 
Västra Götaland regionen har nyligen tilldelats NHV-uppdrag att bedriva 
avancerad kirurgi vid endometrios. Det tvärprofessionella team som byggts upp 
för uppdraget kan även hantera bedömning och behandling av patienter med 
allvarliga komplikationer av nät efter prolapsoperationer eller 
urininkontinenskirurgi. Det finns därmed samordningsvinster i att få tillstånd till 
båda uppdragen. Bedömningen är att uppdraget innebär en moderat ökning av 
antalet operationer på SU. Under 2019 gjordes 282 prolapsoperationer med nät i 
Sverige varav 31 på SU. Socialstyrelsen har beslutat att NHV uppdraget skall ges 
till maximalt fyra sjukhus vilket skulle innebära som mest 80 operationer per år 
och sjukhus om även borttagande av nät till följd av komplikationer räknas med. 
Det innebär som mest ca 50 ytterligare operationer på SU. Antalet allvarliga 
komplikationer efter prolapskirurgi och urininkontinens kirurgi med nät är relativt 
få respektive sällsynta.  
Frågan om hantering av en ökad patientvolym har tagits upp med 
verksamhetschefer och förvaltningsledningar i övriga VGR och man ställer sig 
genomgående positiva till möjligheten att, vid behov, remittera andra 
gynekologiska operationer från SU till övriga förvaltningar inom regionen. 
Motsvarande mängd framfallskirurgi utan behov av nät eller annan benign 
gynekologisk kirurgi kan skiftas ut till övriga sjukhus i regionen. Det kan då 
handla om 10-15 operationer per år och enhet i VGR eller Halland. 
Ett beviljat uppdrag för nätkirurgi vid prolaps och inkontinens ökar SU:s 
attraktionskraft och underlättar vid rekrytering av gynekologer och 
specialutbildad personal. 
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Ekonomiska perspektiv 
SU utreder och behandlar patienter som ingår i det aktuella NHV uppdraget. Vår 
bedömning är att ökningen av antalet patienter är moderat och därför inte kräver 
ytterligare utrustning eller andra investeringar för uppdraget. Att kunna nyttja det 
tvärprofessionella team som byggts upp för uppdraget inom endometrios bidrar 
till samordningsvinster. I teamet ingår förutom gynekolog bland annat 
uroterapeut, fysioterapeut, urolog och smärtläkare. Sannolikt kommer vi behöva 
ytterligare fysioterapeut på deltid. 
De ekonomiska effekterna av vård och behandling beräknas totalt sett bli neutrala 
för regionen men möjligen kan ökade volymer och optimering av vårdkedjan samt 
utveckling enligt nedan leda till mindre kostnader framöver. Eftersom ett uppdrag 
kan innebära skiftning av patientvolymer inom regionen krävs en fungerande 
process för detta. 
I och med uppdraget fortgår pågående forskning i regionen, vilket kan innebära 
effektiviseringar av behandlingar och vidareutveckling av metoder. Detta kan i sin 
tur innebära kostnadsbesparingar. 

Kompetensmässiga perspektiv 
Vården bedrivs redan på SU och kompetensen är tillgodosedd inom regionen. För 
aktuella NHV uppdraget viss vård vid prolaps och urininkontinens krävs 
gynekologer med särskild kompetens inom urogynekologi. Det tvärprofessionella 
team som arbetar med endometrios möter i övrigt de kriterier som ställs för 
beviljande av NHV inom nätkirurgi vid prolaps och inkontinens. Ett beviljat 
NHV-tillstånd innebär en fortsatt god kompetens inom området 
bäckenbottenproblem och säkerställer SU:s uppdrag som sista utpost i Västra 
Götaland regionen. Uppdraget skulle öka attraktionskraften och underlätta 
rekrytering av gynekologer och specialutbildad personal och främja den redan 
etablerade forskningen inom bäckenbotten problematik.  
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Skickat: den 18 september 2020 11:44 
Till: Jan Carlström; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; HSS FB; Skaraborgs 

Sjukhus FB; Säs; NU Nusjukv kansli; Sjukhusen väster styrelsen FB; 
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Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid moyamoya sjukdom och 
syndrom 
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2020 - Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid moyamoya 
sjukdom och s....pdf; Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-09-02 
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Hej, 
Översänder regionstyrelsens besluttt. 
 
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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§ 264 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid 
moyamoya sjukdom och syndrom 
Diarienummer RS 2020-04895 

Beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska ansöka om 

tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom moyamoya sjukdom och syndrom. 

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast 2020-10-01 ansöka om 
tillståndet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige. Idag utförs flest 
operationer i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen (VGR). 

Ett NHV-uppdrag kan innebära som mest ytterligare fem operationer per år. 
Undanträngningsrisken bedöms som liten och dessa operationer beräknas få 
utrymme genom effektiviseringar i operationsprogrammet.  

Det tillkommande patienterna genererar externa vårdintäkter som täcker 
operationskostnader. Den ekonomiska effekten förväntas därför bli neutral. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen daterat 2020-09-02 § 
207 

 Protokollsutdrag från Sahlgrenska Universitetssjukhuset daterat 2020-06-
25 § 83 

Skickas till 

 Jan Carlström, för genomförande 
 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
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 Lars Grip 
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2020-09-02 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 207 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid 
moyamoya sjukdom och syndrom 
Diarienummer HS 2020-00760 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska ansöka om 
tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom moyamoya sjukdom och syndrom.   

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast 2020-10-01 ansöka om tillståndet.  

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige. Idag utförs flest operationer i 
Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Ett NHV-uppdrag kan innebära som 
mest ytterligare fem operationer per år. Undanträngningsrisken bedöms som liten och 
dessa operationer beräknas få utrymme genom effektiviseringar i 
operationsprogrammet. Det tillkommande patienterna genererar externa vårdintäkter 
som täcker operationskostnader. Den ekonomiska effekten förväntas därför bli neutral.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-24 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2020-06-25, § 83 
 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 

Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 

 Regionstyrelsen 

Regionstyrelsens beslut skickas till: 
 Regiondirektören för genomförande 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Jan Carlström 
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Regional konsekvensbeskrivning nationell högspecialiserad vård  
Datum 2020-05-26 
Diarienummer RS XXXX 

Vårdområde: Moyamoya-sjukdom och syndrom 
Konsekvensbeskrivningen är framtagen av:  

David Björnheden, Överläkare, Barn- och Ungdomsmedicin och Barnneurologi, SU 
Mats Johansson Högfeldt, Överläkare, Neurosjukvården, SU 
Petra Redfors, Överläkare, Neursosjukvården, SU 
Amie Almström, projektledare, Analys- och projektenheten, SU 

Sammanfattning 
Enligt Socialstyrelsens beslut skall nationell högspecialiserad vård inom detta 
vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige.  
 
Ett NHV-uppdrag kan innebära som mest ytterligare fem operationer per år. 
Undanträngningsrisken bedöms som liten och dessa fem operationer beräknas få 
utrymme genom effektiviseringar i operationsprogrammet. Det finns tillräckligt med 
personal för att klara detta uppdrag.  
Det tillkommande patienterna genererar externa vårdintäkter som täcker 
operationskostnader. Den ekonomiska effekten förväntas därför bli neutral. 

Bakgrund 
Moyamoya är en sällsynt progredierande cerebrovaskulär sjukdom orsakad av 
progressiv förträngning av artärer centralt i hjärnan. Flera typer av operationer kan 
förbättra blodflödet (revaskularisering) till hjärnan. Vanligtvis sker insjuknande i 
barnaåren eller också som yngre vuxen (30–40 år). Utan behandling kan moyamoya-
sjukdomen, förutom att orsaka neurologiska skador, vara dödlig som ett resultat av 
blödning eller infarkt i hjärnan. Flest operationer utförs i Region Stockholm och 
VGR, men även ett mindre antal i Region Skåne och Region Östergötland. 
Volymerna är emellertid mycket små och vid SU utförs ett par operationer per år. 
Antalet operationer uppskattas till ca 10 per år. Det är angeläget med regelbunden 
uppföljning under lång tid efter operation, vilket innebär 50–150 uppföljningar 
årligen i Sverige. Rapporter talar för att operation för moyamoya blir vanligare, både 
nationellt och internationellt, vilket främst antas bero på ökad kännedom om 
sjukdomen och förbättrad diagnostik.   
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård inom detta 
vårdområde bedrivas vid två enheter i Sverige, vilket alltså innebär en handfull 
operationer och uppföljning med 25–75 uppföljande besök per enhet och år. 
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Konsekvenser av att ansöka om och få tillstånd att bedriva 
nationell högspecialiserad vård inom moyamoya-sjukdom 
och syndrom 

Patientperspektiv 
Vid beviljat NHV-uppdrag bibehåller SU/VGR en sammanhållen vårdkedja med 
multidisciplinär kompetens som gynnar berörd patientgrupp. Här ingår även den 
pediatriska strokekedjan.  

Organisatoriska och verksamhetsmässiga perspektiv 
Ett NHV-uppdrag kan innebära som mest ytterligare fem operationer per år jämfört med nu. 

Undanträngningsrisken bedöms som liten och dessa fem operationer beräknas kunna få 

utrymme genom effektiviseringar i operationsprogrammet. Det finns tillräckligt med kirurger 

och övrig personal för att klara detta uppdrag.  

Ekonomiska perspektiv 
Det tillkommande patienterna blir alla externa och genererar externa vårdintäkter 
som täcker operationskostnader. Den ekonomiska effekten förväntas därför bli 
neutral. 

Kompetensmässiga perspektiv 
NHV-uppdraget stärker SU:s ledande roll inom behandling av cerebrovaskulära sjukdomar, 

både nationellt och internationellt.  

Ett ”sista utposten”- uppdrag kan vidmakthållas vilket gynnar kompetensspridning till andra 

enheter i regionen där patienterna först upptäcks och misstankar på Moyamoya väcks. 

Konsultationsvägar både vid misstanke och diagnostik samt vid uppföljning gynnas. 

 
Konsekvenser av att inte ansöka om tillstånd att bedriva 
nationell högspecialiserad vård inom moyamoya sjukdom 
och syndrom 

Patientperspektiv 
Vid uteblivet NHV-tillstånd för Moyamoya går berörd patientgrupp i Västra 

Götalandsregionen, och i landet som helhet, miste om den samlade expertkompetens som nu 

finns tillgänglig.  

Organisatoriska och verksamhetsmässiga perspektiv 
Det blir ett bortfall på som mest fem operationer per år inom Neurokirurgin (som totalt utför 

ca 1600 operationer per år). Detta operationsutrymme kan därför användas till annat, t.ex. en 

expansion av epilepsikirurgin. Å andra sidan finns det klara samband mellan kirurgi för 

Moyamoya och annan cerebrovaskulär kärlkirurgi. Det finns inga enheter i övriga regionen 

som berörs på ett organisatoriskt plan. 

Ekonomiska 
Eftersom patienter behöver remitteras till andra regioner för utredning, behandling 
och vård medför det ökade kostnader för regionen.  
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Kompetensmässiga 
Ett uteblivet uppdrag kan innebära viss kompetensförlust inom neurokirurgin på SU. Patienter 

med differentialdiagnoser är i behov av samma typ av utredning/behandling och på sikt finns 

en risk att även dessa patienter kommer att behöva remitteras till nationell högspecialiserad 

vårdenhet (NHVe) i annan region.  

En ”sista utpost”-funktion kan inte upprätthållas för dessa områden för vare sig barn eller 

vuxna, vilket kan försvåra konsultationer från andra enheter i regionen. 
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Skickat: den 18 september 2020 11:47 
Till: Jan Carlström; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; HSS FB; Skaraborgs 

Sjukhus FB; Säs; NU Nusjukv kansli; Sjukhusen väster styrelsen FB; 
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Ämne: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 2020 - 
Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk 
genetisk diagnostik 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 8 september 
2020 - Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk 
gene....pdf; Beslut från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-09-02 § 205 - 
Ansökan om nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk 
genetisk diagnostik.pdf; Regional konsekvensbeskrivning nationell 
högspecialiserad vård – Vårdområde_ Preimplantatorisk genetisk 
diagnostik (PGD).pdf 

 
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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§ 265 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid 
preimplantatorisk genetisk diagnostik 
Diarienummer RS 2020-04892 

Beslut 
1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska ansöka om 

tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom preimplantorisk genetisk diagnostik (PGD). 

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast 2020-10-01 ansöka om 
tillståndet.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter. Idag bedrivs denna verksamhet i 
Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen (VGR). Verksamheten finns 
etablerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och uppfyller alla kriterier 
för NHV-uppdraget. Om VGR söker och tilldelas uppdraget kan nuvarande 
verksamhet fortsätta att utvecklas. Det ger även förutsättningar för ökad nationell 
tillgänglighet och mer jämlik vård nationellt. Eftersom ökad patienttillströmning 
beräknas komma huvudsakligen från andra regioner beräknas de externa 
vårdintäkterna täcka ökade kostnader. Totalt sett beräknas därför de ekonomiska 
effekterna av ett erhållet tillstånd bli neutrala.  

Om VGR inte söker innebär det ett kapacitets- och kompetensbortfall som kan 
inverka menligt på den fortsatta utvecklingen i Sverige och att möjligheten att 
tillhandahålla denna diagnostik och behandling försvagas nationellt. Ett uteblivet 
uppdrag innebär att regional kompetens inom området inte kommer att finnas 
tillgänglig. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-14 

 Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-02 § 205 

 Protokollsutdrag från Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-06-25 § 85 

Skickas till 

 Jan Carlström, för genomförande 
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 Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
 Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
 Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
 Lars Grip 
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§ 205 

Ansökan angående nationell högspecialiserad vård vid 
preimplantatorisk genetisk diagnostik 
Diarienummer HS 2020-00758 

Beslut 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 

1. Regionstyrelsen beslutar att Västra Götalandsregionen ska ansöka om 
tillstånd att på Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom preimplantorisk genetisk diagnostik (PGD). 

2. Regiondirektören får i uppdrag att senast 2020-10-01 ansöka om 
tillståndet.  

Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård (NHV) inom 
rubricerat vårdområde bedrivas vid två enheter. Idag bedrivs denna verksamhet i 
Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen (VGR). Verksamheten finns 
idag etablerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och uppfyller alla 
kriterier för NHV-uppdraget Om VGR söker och tilldelas uppdraget kan 
nuvarande verksamhet fortsätta att utvecklas. Det ger även förutsättningar för 
ökad nationell tillgänglighet och mer jämlik vård nationellt. Eftersom ökad 
patienttillströmning beräknas komma huvudsakligen från andra regioner beräknas 
de externa vårdintäkterna täcka ökade kostnader. Totalt sett beräknas därför de 
ekonomiska effekterna av ett erhållet tillstånd bli neutrala.  

Om VGR inte söker innebär det ett kapacitets- och kompetensbortfall som kan 
inverka menligt på den fortsatta utvecklingen i Sverige och att möjligheten att 
tillhandahålla denna diagnostik och behandling försvagas nationellt. Ett uteblivet 
uppdrag innebär att regional kompetens inom området inte kommer att finnas 
tillgänglig.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-24 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut 2020-06-25, § 85 
 Regional konsekvens beskrivning nationell högspecialiserad vård 
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Skickas till 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas till: 
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Regional konsekvensbeskrivning nationell högspecialiserad vård   
Datum 2020-06-02  
Diarienummer RS XXXX  

Vårdområde: Preimplantatorisk genetisk diagnostik 
(PGD) 
 

Konsekvensbeskrivningen är framtagen av:   
Ann Thurin Kjellberg, docent, överläkare reproduktionsmedicin, SU 

Kersti Lundin, docent, laboratoriechef reproduktionsmedicin, SU 

Cecilia Hulthe, överläkare klinisk genetik, SU 

Amie Almström, projektledare, Analys- och projektenheten, SU 

Sammanfattning 
 

Enligt Socialstyrelsens beslut skall nationell högspecialiserad vård inom detta 

vårdområde bedrivas vid två enheter. Idag bedrivs denna verksamhet i Region 

Stockholm och i VGR (SU).  

 

Om VGR söker och tilldelas uppdraget kan nuvarande verksamhet fortsätta att utvecklas. Det 

ger även förutsättningar för ökad nationell tillgänglighet och mer jämlik vård nationellt.   

Verksamheten finns redan etablerad på SU och uppfyller alla kriterier för NHV-uppdraget. En 

utökning av verksamheten krävs, med utökad bemanning av barnmorskor, samt kompetens 

för att utföra embryobiopsi och genetisk analys. Även fler läkare inom Klinisk Genetik behövs 

för att undvika lång väntetid till genetisk rådgivning.  

En ökad patientvolym innebär lägre kostnader per patient. Till exempel är olika ”kit” för 

genetisk analys ofta avsedda för flera analyser samtidigt. Den expansion av verksamheten som 

är nödvändig enligt ovan innebär ökade kostnader. Eftersom ökad patienttillströmning 

beräknas komma huvudsakligen från andra regioner beräknas de externa vårdintäkterna täcka 

dessa ökade kostnader. Totalt sett beräknas därför de ekonomiska effekterna av ett erhållet 

tillstånd bli neutrala.  

Om VGR/SU inte söker innebär det ett kapacitets- och kompetensbortfall som kan 

inverka menligt på den fortsatta utvecklingen i Sverige och att möjligheten att 

tillhandahålla denna diagnostik och behandling försvagas nationellt. Ett uteblivet 

uppdrag innebär att regional kompetens inom området inte kommer att finnas 

tillgänglig. 

Bakgrund  

PGD innebär att genetisk testning för en specifik sjukdom genomförs på 

embryostadiet innan graviditet etableras. Därmed kan graviditet startas i vetskap om 

att det väntade barnet inte kommer att drabbas av den ärftliga sjukdomen i fråga.  För 

att kunna göra analysen av befruktade ägg krävs provrörsbefruktning (IVF) med 

befruktning utanför kroppen och genetisk analys på en cell från det befruktade ägget 

innan insättning i livmodern. Patienterna måste ofta göra upprepade behandlingar då 

alla inte leder till barn. Verksamheten förutsätter ett nära samarbete mellan 

reproduktionsmedicin och klinisk genetik. PGD utförs sedan 1990-talet vid 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Hittills i 

Sverige har ungefär 400 barn fötts efter PGD. Efterfrågan på PGD ökar kontinuerligt 
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i Sverige och bedöms bero på att fler får information om, och tillgång till, PGD. 

Därutöver bidrar även den snabba utvecklingen av genetisk diagnostik till att fler barn 

diagnostiseras med medfödda genetiska sjukdomar. Det råder dock stora skillnader 

mellan olika regioner i landet gällande behandling och nyttjandegrad av denna 

diagnostik. Det finns därmed ett stort behov av att öka verksamheten och göra den 

mer tillgänglig nationellt. Utländska patienter kommer från Island och Norge där 

PGD-metoden inte finns tillgänglig.   

Enligt Socialstyrelsens beslut ska nationell högspecialiserad vård inom detta vårdområde 

bedrivas vid två enheter i Sverige.  
 

Konsekvenser av att ansöka om och få tillstånd att bedriva 
nationell högspecialiserad vård inom PGD 
 

Patientperspektiv  
Nuvarande verksamhet av hög kvalitet kan bibehållas och utvecklas.  

En komplett genetisk vägledning kan bibehållas och patienten erbjuds en samlad vårdkedja.  

 

Organisatoriska och verksamhetsmässiga perspektiv 
Verksamheten finns redan etablerad på SU och uppfyller alla kriterier för NHV-uppdraget. 

En utökning av verksamheten krävs, med utökad bemanning av barnmorskor, samt 

kompetens för att utföra embryobiopsi och genetisk analys. Även fler läkare inom Klinisk 

Genetik behövs för att undvika lång väntetid till genetisk rådgivning.  

 

Ekonomiska perspektiv 
En ökad patientvolym innebär lägre kostnader per patient. Till exempel är olika ”kit” för 

genetisk analys ofta avsedda för flera analyser samtidigt. Den expansion av verksamheten som 

är nödvändig enligt ovan innebär ökade kostnader. Eftersom ökad patienttillströmning 

beräknas komma huvudsakligen från andra regioner beräknas de externa vårdintäkterna täcka 

dessa ökade kostnader. Totalt sett beräknas därför de ekonomiska effekterna av ett erhållet 

tillstånd bli neutrala.  

Kompetensmässiga perspektiv 
Vid beviljat uppdrag kan fler inom det multidisciplinära teamet utbildas för att utföra kritiska 

momenten såsom embryobiopsier, genetisk encellsdiagnostik. Detta medför en lägre sårbarhet 

vid t.ex. sjukdom hos personal med specialistkompetens. Kompetensutveckling och 

rekrytering blir ur detta perspektiv mycket viktigt under uppbyggnaden av verksamheten.  

Ett tillstånd underlättar även vid rekrytering av specialistkompetens som t ex IVF-läkare och 

erfarna molekylärgenetiker. Uppdraget stärker även möjlighet till forskning och utveckling 

inom området.  

 

Konsekvenser av att inte ansöka om tillstånd att bedriva nationell 
högspecialiserad vård inom PGD 
 

Patientperspektiv  
Existerande verksamheter med hög kompetens kommer att behövas för att fortsätta 

att utveckla denna verksamhet och göra den lika tillgänglig oavsett bostadsort. Om SU 

inte skulle söka bortfaller därför en av två enheter i Sverige vilket får allvarliga 

konsekvenser för tillgänglighet och kompetensförsörjning i ett nationellt perspektiv 

 Inom den klinisk genetiska mottagningsverksamheten innebär det sämre 

patientomhändertagande med mindre komplett service då delar av informationen och 

vägledningen är nära kopplad till PGD-verksamheten. 
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Organisatoriska och verksamhetsmässiga perspektiv 
Det mångåriga samarbetet mellan Reproduktionsmedicin och Klinisk Genetik på 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att avslutas. Istället kommer nya 

samarbeten med Karolinska Universitetssjukhuset att behöva upprättas.  

 
Ekonomiska perspektiv 
Att behöva remittera patienter till annan region kan betyda ökade kostnader i samband med 

resor och vistelse på annan ort samt faktureringar enligt listpriser. Å andra sidan kan det 

innebära besparingar inom klinisk genetik och reproduktionsmedicin. De ekonomiska 

effekterna kan bli neutrala 

 
Kompetensmässiga perspektiv 
Personalen inom Reproduktionsmedicin och Klinisk Genetik har mångårig erfarenhet 

inom PGD. Vid uteblivet tillstånd riktar verksamheterna resurser åt andra områden, 

vilket leder till att SU tappar kompetens inom PGD. Detta kan leda till sämre 

information till patienterna och handläggning av patientärendena. Patientgruppen 

ökar, vilket kan innebära att två enheter i landet inte är tillräckligt. Om VGR/SU inte 

söker och får uppdraget innebär det ett nationellt kompetenstapp. 
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Skickat: den 21 september 2020 15:15 
Till: HSN Östra FB; Skaraborgs Sjukhus FB 
Ämne: Expediering- Protokollsutdrag från östra patientnämndens sammanträde 

den 10 september 2020 - Patientnämndernas rapport: Unga vuxna – 
patientberättelser om den psykiatriska specialistvården i Västra 
Götalandsregionen 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från östra patientnämndens sammanträde den 10 
september 2020 - Patientnämndernas rapport- Unga vuxna – 
patientberättelser om d....pdf; Unga vuxna - patientberättelser om den 
psykiatriska specialistvården i Västra.pdf 

 
Hej 
Sänder beslut från östra patientnämndens sammanträde 10 september om Patientnämndernas 
rapport: Unga vuxna – patientberättelser om den psykiatriska specialistvården i Västra 
Götalandsregionen, samt rapporten. 
 
Med vänliga hälsningar 

Anna-Stina Larsson  
Nämndsamordnare 
Patientnämndernas kansli 
Västra Götalandsregionen 
Tel: 0703-182859 
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§ 31 

Patientnämndernas rapport: Unga vuxna – 
patientberättelser om den psykiatriska specialistvården i 
Västra Götalandsregionen 
Diarienummer PNÖ 2020-00049 

Beslut 
1. Östra patientnämnden noterar informationen i rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 
Patienters och närståendes synpunkter har en viktig roll i vårdens utveckling. I lag 
(2017:732) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anges att 
patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och 
förutsättningar. Detta sker genom bland annat genom att analysera inkomna 
klagomål och synpunkter, samt uppmärksamma regionen eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 

Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen har beslutat att inkomna klagomål 
gällande den psykiatriska vård- och behandlingen för unga vuxna ska analyseras 
och presenteras i en rapport som ska vara ett bidrag till hälso- och sjukvårdens 
utvecklings- och kvalitetsarbete samt utgöra ett underlag för politiska beslut. 
Patientnämndernas kansli har analyserat innehållet i klagomål från unga vuxna 
med psykiska ohälsa och deras närstående. Klagomålen avser vård och 
behandling som givits inom psykiatriska verksamheter i Västra 
Götalandsregionen under 2019. 

Olika studier och rapporter visar att den psykiska ohälsan och förskrivningen av 
psykofarmaka ökar bland unga. Åldersgruppens psykiska ohälsa har försämrats de 
senaste decennierna. Sveriges vårdkonsumtion per invånare inom psykiatrisk vård 
har ökat för unga och antalet suicid bland unga sjunker inte jämfört med andra 
åldersgrupper Socialstyrelsen tror att den psykiska ohälsan sannolikt kommer att 
öka i framtiden. 

Även om patientnämndens ärenden är få i relation till antalet vårdbesök per år 
konstateras klagomål med hög relevans för patientsäkerhet och patienters och 
närståendes erfarenheter bör beaktas och uppmärksammas utifrån patientlagen 
och personcentrering. 
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Patientnämndens viktigaste iakttagelser utifrån patienter och närståendes 
berättelser för unga personer med psykisk ohälsa inom Västra Götalandsregionen 
är följande: 

 Dålig tillgänglighet bidrar till att patienter får ett ökat psykiskt lidande och 
att man upplever utebliven kontinuitet i sin vård och behandling. Patienter 
upplever att man inte får tillräckliga insatser tillräckligt ofta. Långa 
väntetider för utredning, recept och intyg orsakar allvarliga ekonomiska 
konsekvenser. Patienter uppgav att konsekvenserna av brister i 
tillgänglighet är en bidragande orsak till att de inte klarar av skola eller 
arbete. 

 Patienter saknar tillräcklig information och tydlighet från vårdgivaren 
gällande sin behandling, medicinering, intyg, uppföljning och planering. 
Patienter och närstående anser att informationen inte har anpassats efter 
deras behov och önskemål. 

 Patienter saknar vårdplan eller information om innehållet i sin vårdplan. 
Patienter har efterfrågat SIP-möte (samordnad individuell plan) utan att 
detta har genomförts eller har genomförts utan representant från 
psykiatrin. 

 Patienter och närstående anser inte att vårdgivaren i tillräcklig hög grad 
anpassar vården efter deras behov och förutsättningar.  

 Patienter och närstående anser att vårdgivaren inte i tillräckligt hög grad 
arbetar med personcentrering. 

Patientnämnden ser liknande brister och gör samma slutsatser som flera andra 
myndigheter och rapporter för patientgruppen. Ur flera aspekter som 
samhällsekonomi, mänskligt lidande och barnperspektivet borde psykisk ohälsa 
vara ett högprioriterat område. Gruppen barn som närstående till personer med 
psykisk ohälsa ökar på grund av den generella ökade nivån av psykisk ohälsa i 
samhället. Forskning visar på ett starkt samband mellan psykisk sjukdom hos 
förälder och psykisk ohälsa hos barn. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-24 

 Patientnämndernas rapport: Unga vuxna – patientberättelser om den 
psykiatriska specialistvården i Västra Götalandsregionen  
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Skickas till 

För kännedom: 

 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.ostra@vgregion.se 
 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, diariet.skas@vgregion.se 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och psykiatriberedningen, hss@vgregion.se 
 Inspektionen för vård och omsorg, registrator.vss@ivo.se 
 Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se 
 Revisorskollegiet, revision@vgregion.se 
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Sammanfattning 
 Patientnämndernas kansli tog 2019 emot 197 klagomål från 

patienter eller närstående till patienter som behandlats inom den 
psykiatriska specialistvården i Västra Götalandsregionen. Från 
samtliga klagomål har 136 valts ut för analys till denna rapport. 
Samtliga av de utvalda klagomålen avser psykiatrisk öppenvård.  

 De vanligaste klagomålen gällande den psykiatrisk specialistvården 
är att patienter upplevde att det är för lång väntetid till nybesök, 
behandling, uppföljning, intyg och utredning. Patienter uttryckte att 
de inte fick den vård och behandling de ansåg de var i behov av 
och att man inte fick efterfrågade insatser tillräckligt snabbt eller 
tillräckligt ofta. 

 Ett genomgående tema i klagomålen är att patienter inom den 
psykiatriska öppenvården förmedlade att de saknade tillräcklig 
information och tydlighet från vårdgivaren gällande behandling, 
medicinering, intyg, uppföljning och planering. Patienter och 
närstående ansåg att informationen inte hade anpassats efter deras 
behov och önskemål. 

 Patienter uttryckte att de inte hade en vårdplan eller att de inte 
visste om innehållet i deras vårdplan och att de saknade tillräcklig 
information om planeringen av deras vård och behandling. Det 
fanns önskemål om en tydligare vårdplan eller vårdplanering som 
inte hörsammats. Patienter har efterfrågat SIP-möte (samordnad 
individuell plan) som inte genomförts eller har genomförts utan 
representant från psykiatrin.  

 Flest antal klagomål var registrerade på två 
öppenvårdsmottagningar inom verksamhet Psykiatri Affektiva, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 Ett flertal av klagomålen framfördes av närstående till patienter 
 Patienter och närstående anser inte att vårdgivaren i tillräcklig hög 

grad anpassar vården efter deras behov och förutsättningar.  

 Patientnämnden anser att vårdgivaren inte helt ut uppfyller 
lagstiftarens intentioner till patientlag (2014:821) och hälso- och 
sjukvårdslag (2017:30) och inte arbetar i tillräcklig hög grad med 
det personcentrerade arbetssättet främst avseende kommunikation, 
tillgänglighet och vård och behandling.  
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Inledning 
Patientnämndernas uppdrag utgår från lag (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Patientnämndernas kansli tar emot synpunkter 
och klagomål på offentligt finansierad hälso- och sjukvård, tandvård och 
kommunal hälso- och sjukvård inklusive skolhälsovård i Västra 
Götalandsregionen (VGR). Patientnämnderna ska utifrån synpunkter och 
klagomål bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 
behov och förutsättningar. Patientnämnderna ska årligen analysera inkomna 
klagomål och synpunkter samt uppmärksamma regioner eller kommuner på 
riskområden och hinder för utveckling av vården1. 

Patientnämnderna i VGR har beslutat att skriva en rapport med fokus på 
innehållet i klagomål från unga vuxna med psykisk ohälsa som är patienter 
eller närstående till patienter inom den psykiatriska specialistvården i 
regionen. Syftet är att utifrån patientnämndens uppdrag bidra till att ge en 
bild av vad unga människor med psykisk ohälsa och deras närstående 
kontaktar myndigheten med för klagomål och synpunkter. Innehållet i 
rapporten ska kunna bidra till hälso- och sjukvårdens kvalitets och 
utvecklingsarbete och är ett underlag för patientnämndernas politiker, berörda 
tjänstemän och övriga intressenter.   

Syftet med patientlag (2014:821) är bland annat att stärka och tydliggöra 
patientens ställning. Patientlagen ska främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de 
skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den 
innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- 
och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning. 
Patientnämndens iakttagelser i analyser och rapporter utgår till stor del från 
patientlagen då syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens 
ställning. Innehållet i patienters och närståendes synpunkter och klagomål 
utgör grunden för att kunna uppmärksamma de områden där patientnämnden 
anser att utförandet av vården inte uppfyller lagstiftarens intentioner. 

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i VGR har i uppdrag att arbeta 
utifrån ett personcentrerat arbetssätt där patienten är en medskapare av 
vården snarare än en passiv mottagare av vård. Genom detta synsätt framhålls 
personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och styrkor, 
vilket framkommer i patientens berättelse. Ur berättelsen formas en 
överenskommelse som vägleder samarbetet2. I genomläsning av ärenden till 
rapporter och analyser är patientnämndens ambition att se vårdgivarens 
följsamhet till detta arbetssätt och få del av patienter och närståendes 
upplevelser av det personcentrerade arbetssättet inom vården. 

 

1 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 
2 Västra Götalandsregionen, Vårdgivarwebben personcentrerat arbetssätt 
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Statistik 
Patientnämnden har registrerat 197 klagomål för åldersgruppen 20 – 29 år 
som är patienter eller närstående till patienter inom psykiatrisk specialistvård 
i Västra Götalandsregionen, 2019. I rapporten valdes 136 klagomål ut som 
innehöll tillräcklig relevant information för analys.  

Antal klagomål, 20 - 29 år, samtliga psykiatriska verksamheter, VGR 

 

Klagomålen gäller sluten och öppen specialistvård, där största delen kommer 
från mottagningar inom verksamhet Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset. Två psykiatrimottagningar inom denna verksamhet 
samlar 41 procent av analyserade klagomål. Antal klagomål på psykiatrisk 
slutenvård var 25. I rapporten analyseras enbart klagomål på psykiatrisk 
öppenvård. 

Antal klagomål, 2019, 20 – 29 år, huvudproblem,  

 

Patientnämnden kontaktade vårdgivaren i 49 procent av samtliga klagomål i 
rapporten och framförde frågor och synpunkter. Genomsnittet är på 41 
procent för samtliga klagomål, 2019. En stor del av klagomålen kommer från 
närstående, 28 procent. I 64 procent av klagomålen var patienten en kvinna.  

Antal klagomål, samtliga psykiatriska verksamheter, VGR 

 

Ytterligare statistik finns i bilaga 1 
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Unga vuxnas psykiska ohälsa 
Psykisk ohälsa omfattar flera olika tillstånd med olika allvarlighetsgrad och 
varaktighet, från mildare och övergående besvär, till långvariga tillstånd som 
kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet kan omfatta allt från lättare 
tillstånd av oro eller nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som bör 
behandlas av hälso- och sjukvården som depression, ångestsyndrom eller 
schizofreni3.  

Olika studier och rapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland unga. 
Åldersgruppens psykiska hälsa har försämrats de senaste decennierna även 
om den självrapporterade psykiska hälsan överlag är relativt god4. Sveriges 
vårdkonsumtion per invånare inom psykiatrisk vård har ökat för unga och 
antalet suicid bland unga sjunker inte som i andra åldersgrupper5. 

Jämfört med övriga nordiska länder har den psykiska ohälsan bland barn och 
unga vuxna i Sverige ökat i större omfattning under de senaste tjugo åren. 
Psykisk ohälsa ökar mer hos gruppen 18 till 24 år än hos den övriga 
befolkningen och cirka 15 procent av unga män och kvinnor uppskattas ha 
någon form av psykisk ohälsa. Särskilt drabbade är unga kvinnor6.  

Som förklaring till att vårdkonsumtionen ökar bland unga vuxna är en 
minskad stigmatisering av psykisk sjukdom som gör att fler unga vågar söka 
vård. Det finns ett ökat behov av att söka vård bland unga, speciellt bland de 
med mildare psykisk ohälsa och en ökad förekomst av psykisk ohälsa bland 
unga. Tillgång till vård gör också att man söker vård och därmed också kan få 
en diagnos. Detta är bland annat förklaringen till ökningen av diagnoserna 
ADHD och AST7.  

Socialstyrelsen tror att den psykiska ohälsan sannolikt kommer att öka i 
framtiden. Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga 
vuxna ökar också förskrivningen av psykofarmaka vid psykisk ohälsa. En 
ökad förskrivning är en konsekvens av att allt fler diagnostiseras med psykisk 
ohälsa, då andelen som förskrivs läkemedel efter diagnos har legat konstant 
över tid8. 

Bland orsakerna till den kraftiga ökningen pekas bland annat ut stress och 
brister inom skolan och de högre utbildningarna, osäker bostadssituation, 
höga krav på arbetsmarknaden och en generell oro inför framtiden9. 
Resultaten från PISA-studier visar att svenska elevers resultat har förbättrats 
de senaste åren från att ha legat lägre än genomsnittet i flera år. Det finns 
dock fortfarande kvar en ojämlikhet mellan socioekonomiska områden och 

 

3 https://www.folkhalsomyndigheten.se  
4 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, faktablad 2015:6 
5 www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/utvecklingen-over-tid/  
6 Socialstyrelsen, Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna till och med 2016 s. 7 
7 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, faktablad 2016:1 
8 Socialstyrelsen, Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna till och med 2016 s. 16 
9 https://www.rehabakademin.se  
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det syns inte en förbättring på detta område10. Att klara skolan är enligt 
forskning den enskilt viktigaste faktorn för barns framtida psykiska hälsa11. 

Att den psykiska ohälsan ökar är skadligt både för individen och för 
samhället och det är viktigt att man försöker förebygga den så tidigt som 
möjligt. Det finns en rad olika sätt man kan hjälpa de utsatta på, både genom 
att upptäcka problemen tidigt och förebygga dem samt att erbjuda olika 
sorters hjälpinsatser12. 

Unga vuxna med psykisk ohälsa kan bland annat få hjälp från psykiatrisk 
specialistvård, primärvården, ungdomsmottagningar och elevhälsan. 
Primärvården har fått ett utökat uppdrag enligt medicinska riktlinjer att hjälpa 
människor med psykisk ohälsa. Syftet är att förtydliga vårdnivåer, 
ansvarsområden och roller för personer med psykisk ohälsa. Ett optimalt 
samarbete mellan primärvård och specialistvård förbättrar vården för den 
enskilde patienten, främjar kompetensen och underlättar arbetet13.  

År 2016 och 2017 satsade staten 130 miljoner kronor årligen på kommuner 
och regioner för att stärka och stimulera ungdomsmottagningarnas arbete 
med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Främjande och tidiga insatser behöver 
kännetecknas av att de är lättillgängliga. De bör också hålla hög kvalitet. Det 
förutsätter att det finns rätt kompetens bland personalen som arbetar på 
mottagningarna och att man har bra verktyg att arbeta med när det gäller 
psykisk hälsa14. 

Vård och behandling 
Ansvaret för vem, hur och vilken hälso- och sjukvård som ska ges till 
medborgare regleras främst i hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som 
innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska 
organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt landsting 
och kommuner som huvudmän. I det enskilda utförandet ansvarar alla som 
arbetar i hälso- och sjukvården för hur de utför sitt arbete. Personalen ska 
utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och ge 
patienterna en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård15. 

Socialstyrelsen beskriver att en god vård kännetecknas av att den är 
kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik 
och tillgänglig. Det är det samlade arbetet som leder till en vård av god 
kvalitet. En hög patientsäkerhet kännetecknas av att patienten och personalen 
är delaktiga i patientsäkerhetsarbetet, att det finns en god patientsäkerhets-
kultur och att vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande 

 

10 https://www.skolverket.se  
11 Det ömsesidiga sambandet mellan skolprestation och psykisk hälsa har lyfts av bland annat Kungliga 
Vetenskapsakademien (KVA, 2010), Socialstyrelsen (2010a) och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO, 
Regeringskansliet, 2012) 
12 https://www.rehabakademin.se  
13 Regional medicinsk riktlinje, Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri (vuxna) 
14 https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/ungdomsmottagningar/ 
15 https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/roller-och-ansvar 
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förhållningssätt16. Socialstyrelsen beskriver att det är det gemensamma 
ansvaret och arbetet som ger hög patientsäkerhet. 

 

Klagomålen som är registrerade under vård och behandling avser främst att 
patienter inte fick den vård och behandling de ansåg de var i behov av och att 
man inte fick efterfrågade insatser tillräckligt snabbt eller tillräckligt ofta. 
Flera av klagomålen på vård och behandling är relaterade till en problematik 
med tillgänglighet och kommunikation och är mer beskrivna under dessa 
rubriker. 

Flera patienter hade klagomål kring läkemedel. Man efterfrågade information 
om läkemedel, biverkningar, recept och uppföljning av insättning och 
utsättning av läkemedel. Patienterna upplevde att de inte fick kontakt med sin 
mottagning i tillräckligt hög grad för att känna sig trygga med sin 
medicinering. Patienter beskrev att de inte fått recept förnyade trots kontakt 
med sin mottagning och att det hade skett förändringar och utsättningar av 
läkemedel utan att patienten hade informerats. 

I klagomålen beskrev patienter att de saknade en kontinuitet i sin behandling 
både gällande hur ofta man träffar sin vårdkontakt och planeringen av 
insatser.  

Patienter upplevde att det är ett oklart vårdansvar mellan primärvård och 
specialistvård som gör att patienter saknar fast vårdkontakt som resulterar i 
utebliven samtalsbehandling och medicinering.  

Det har framförts önskemål från patienter om att byta vårdkontakt eller 
mottagning utan att detta har beviljats. Patienter ansåg att det har saknats en 
samsyn mellan patientens önskemål och vårdgivarens motivering till nekat 
byte.  

I flera klagomål ansåg patienter att det för lång väntetid för utredningar. 
Patienterna beskrev att de uteblivna utredningarna bidrog till att man inte fick 
rätt insatser, behandling, diagnos och mediciner. 

Patienter ansåg att det tog för lång tid att få läkarintyg för sjukskrivning och 
körkortsärenden och att intyg uteblivit. Detta har fått ekonomiska 
konsekvenser för patienter som har fått försenad ersättning eller blivit utan 
ersättning från Försäkringskassan.  

”Patienten påbörjade behandling med ett nytt läkemedel och fick information 
om att hen skulle kallas på uppföljning efter cirka en månad. Uppföljningen 
uteblev och då medicinen höll på att ta slut försökte patienten få kontakt med 
mottagningen flertalet gånger, både via 1177 och via meddelanden till 
Kontaktpunkten utan att få återkoppling. Patientens recept förlängdes av en 
läkare patienten aldrig träffat eller pratat med och utan uppföljning. 
Patienten upplevde fortsatta svårigheter att få kontakt eller svar från 

 

16 https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet 
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mottagningen. Återkopplingen patienten fick från mottagningen på sina 
kontaktförsök var antingen via Kontaktpunkten eller envägskommunikation 
via sms. Svårigheterna med att få kontakt med någon på mottagningen ledde 
bland annat till missförstånd och att ett sjuksköterskebesök avbokades utan 
att patienten önskade det. Patienten har synpunkter på bristande uppföljning 
av läkemedelsbehandling, bristande tillgänglighet, bristande information och 
delaktighet. Patienten upplever att den bristande kontakten med 
mottagningen har påverkat hens hälsa negativt.” 

Flertalet klagomål handlade om att patienter ansåg att de inte fick träffa sin 
vårdkontakt tillräcklig ofta eller att man inte har fått någon fast vårdkontakt. 
Dessa klagomål är större i antal än de som klagar på innehållet i sin 
behandling eller sin samtalskontakt. Kan man dra slutsatsen att när patienter 
får efterfrågad vård och behandling är de relativt nöjda men att deras 
upplevda behov är större än det som vårdgivaren kan erbjuda? En av de stora 
utmaningarna för vårdgivaren är att tillgodose en vårdproduktion som det 
stora flertalet patienter är belåtna med då tillgänglighetsproblematiken 
rymmer flera aspekter och hinder för patienter och närstående.  

I ett ärende ansåg en anmälare att bristerna från den psykiatriska öppenvården 
var en bidragande orsak till att hens närstående suiciderade.   

”Anmälaren är anhörig till en avliden patient. Anmälaren uppger att 
kontakten med den psykiatriska öppenvården inte fungerade bra. Bland annat 
upplevde anmälaren brister i hur patienten gjordes delaktig i sin vård samt 
att närstående inte informerades om vård- och behandling trots att patienten 
samtyckt till detta. Anmälaren har även synpunkter på hur kontaktpersonen 
utförde sitt uppdrag och hur denne läste av patientens mående. Anmälaren 
vill även belysa bristen på samverkan mellan olika vårdgivare och 
huvudmän.” 

Kommunikation och planering 
Patientnämnden registrerar klagomål avseende kommunikation när patienter 
har upplevt att de inte fått tillräcklig information, att information inte 
förmedlats ordentlig eller inte varit anpassad, inte givits skriftligt eller 
förmedlats till närstående. Klagomål registreras när vården inte har utformats 
och genomförts i dialog med patienten och då patienter anser att deras 
medverkan i sin vård eller behandling inte har utgått från deras önskemål och 
individuella förutsättningar. När patienter upplever att de inte blivit lyssnade 
till och klagomål på brister i samtycke och bemötande.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ser inte de önskade effekterna av 
patientlagen i rapport 2017:217. Patientens ställning har inte förbättrats sedan 
patientlagen infördes. På områdena tillgänglighet, information och 
delaktighet ser myndigheten dessutom försämringar. Patienternas möjlighet 
till delaktighet i beslut som fattas om deras vård har inte stärkts. De stora 

 

17 https://www.vardanalys.se/rapporter/lag-utan-genomslag/   
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utmaningarna som funnits länge när det gäller till exempel kontinuitet, 
samordning och bristande information till patienter kvarstår.   

I rapporten identifieras flera förklaringar till resultaten. Vården har inte 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att patientlagen ska få genomslag. 
Huvudmännen har bara undantagsvis strategier för att möta intentionerna 
med patientlagen och det saknas en tillräckligt stark kultur inom hälso- och 
sjukvården som verkar för att stärka patientens ställning.   

God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, 
närstående och vårdpersonal. Kommunikationen ska ske så att patient och 
närstående får möjlighet att förstå den information som ges. Förståelse är en 
förutsättning för att patienten ska kunna bli delaktig och agera utifrån given 
information. Kommunikation är en del i all behandling och vård18. 

 

Ett genomgående tema i klagomålen till patientnämnden är att patienter inom 
den psykiatriska öppenvården saknade tillräcklig information och tydlighet 
från vårdgivaren gällande sin behandling, medicinering, intyg, uppföljning 
och planering. Patienter och närstående ansåg att informationen inte hade 
anpassats efter deras behov och önskemål.  

”Patienten återger att hen sent en eftermiddag informerades via telefon att 
hen fått diagnosen bipolär sjukdom. Som konsekvens upplevde patienten 
detta som mycket olustigt. Patienten önskar att hen istället hade blivit kallad 
till ett informationsmöte där hen hade haft möjlighet att ta med sig sitt 
boendestöd.” 

Patienter upplevde att det fanns brister i dialogen främst med sin behandlande 
läkare eller annan vårdkontakt. Detta föranledde att de inte kände sig 
delaktiga i sin vård och behandling. Patienter ansåg också att de inte blev 
lyssnade till i dialogen med personal. Även närstående uttryckte att de inte 
hade tillräcklig information för att kunna bistå patienten på bästa sätt.  

”Anmälaren drabbades av en depression efter en svår förlossning. 
Behandlingen som föreslogs var ECT-behandling. Anmälaren genomgick tolv 
behandlingar och har efter det drabbats av glömska, nedstämdhet och 
självmordstankar. Anmälaren kan inte utesluta att detta är en biverkan av 
den behandling som utförts och hade önskat att information kring riskerna 
för detta givits innan ECT-behandlingen erbjöds.” 

Ett av de vanligaste klagomålen inom kommunikation gällde brister i 
bemötande.  

Socialstyrelsen har kunnat påvisa att brister i bemötande och kommunikation 
mellan patient och vårdgivare leder till överdödlighet och onödig behandling 
inom slutenvården. Det har också visat sig att god information till patienter 
ökar följsamheten till ordinationer som till exempel läkemedelsbehandling. 

 

18 För bättre kommunikation 
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Det vill säga att patienten väljer i större utsträckning att följa de råd och 
ordinationer som de får exempelvis vid ett läkarbesök19. 

”Anmälaren är patient på mottagningen och har där varit i kontakt med både 
läkare och sjuksköterska för att få hjälp med sina besvär. Patienten upplever 
att hen inte lyssnas till när hen beskriver sina problem och att personalen på 
mottagningen avvisar hens önskemål om vård på ett otrevligt och 
oprofessionellt sätt. Patienten uppger att hen upplever det svårt mentalt att ta 
sig till mottagningen och när hen upplever ett otrevligt bemötande från 
personalen leder det inte till att det blir lättare.” 

Patienter ansåg också att det i högre grad fanns brister i informations-
överföring när patienten behandlats av personal som inte är fast anställda. 

I klagomålen beskrevs att patienter ansåg att de inte fick tillräcklig 
information om beräknade väntetider exempelvis till en fast vårdkontakt eller 
om planeringen av sin vård. De ansåg också att de inte har fått information 
om när deras vårdkontakt var sjukskriven eller hade bytts ut.  

Patienter uppgav att de inte hade en vårdplan eller inte hade tillräckligt 
information om planeringen av deras vård. 

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården eller själv efterfrågar ska kommunen tillsammans med landstinget 
upprätta en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska upprättas om 
kommunen och landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få 
sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den ska 
upprättas20.  

Det fanns önskemål om en tydligare vårdplan eller vårdplanering som inte 
hörsammats. Patienter har efterfrågat SIP-möte som inte genomförts eller har 
genomförts utan representant från patientens vårdkontakt inom psykiatrin.  

”Anmälaren är patient på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Anmälaren 
upplever att det är svårt att komma i kontakt med ansvarig kontaktperson 
eller läkare när anmälaren har frågor angående sin vård och behöver prata 
med någon. Personalen som svarar i telefon lämnar meddelanden till 
berörda men dessa ringer inte upp. Anmälaren mår just nu psykiskt dåligt 
och har stort behov av att komma i kontakt med vården och ha dialog om ett 
framtida stödboende och om sin läkemedelsbehandling. Anmälaren 
förmedlar att känslan av att bli ignorerad av dem som ska hjälpa en inte 
förbättrar ens mående.” 

En patient kontaktade sin mottagning med önskemål om att boka tid för 
planering av sin behandling. Patienten fick ingen återkoppling och därmed 
ingen planering.  

 

19 Patientlag (2014:821), Proposition 2013/14:106, sid 47 
20 Socialtjänstlagen (2001:453), 2 kap. 7 § och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 16 kap. 4 § 
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Patienter framförde klagomål på att de inte fick tydlig information, 
uppföljning och undersökning i samband med somatisk sjukdom. Patienter 
upplevde att deras somatiska besvär inte togs på allvar.  

Tillgänglighet 
Under rubriken tillgänglighet registrerar patientnämnden klagomål som avser 
tillgänglighet till vården och väntetider till vården21.  

Tillgänglighet är ett centralt begrepp när man talar om tidiga insatser för 
ungas psykiska hälsa. Det är av särskild betydelse att det finns snabb tillgång 
till insatser under uppväxten så att svårigheter inte hämmar den unga i hens 
utveckling, till exempel genom att inverka på sociala relationer, 
skolprestation eller självbild. Forskning har visat att det är viktigt att unga 
som behöver stöd och behandling vid lättare och medelsvår psykisk ohälsa 
får detta för att förebygga en fördjupad problematik22.  

Ofta sätts likhetstecken mellan god tillgänglighet och korta väntetider, men 
begreppet rymmer fler aspekter. Vård för unga ska vara lätt att hitta, lätt att 
kontakta, lätt att besöka, ha kort väntetid och erbjuda jämlika insatser23.  

 

De vanligaste klagomålen gällande psykiatrisk specialistvård är att man 
upplever att det är för lång väntetid till nybesök, behandling, uppföljning, 
intyg och utredning. 

”Patienten uppger att hen är uppsatt på väntelista för neuropsykiatrisk 
utredning. Mottagningen informerar att väntetiden är cirka två år. Patienten 
åberopar vårdgarantin men verksamheten har meddelat patienten att de inte 
erbjuder tid hos någon annan utförare eller vårdgivare.”  

Patienter ansåg att det var för lång väntetid till de bokade tider som givits 
dem. Klagomålen gäller främst tid till läkare men också andra 
yrkeskategorier som sjuksköterska och psykolog. I flera fall angav 
patienterna att väntetiderna är flera veckor och upp till månader för att få 
träffa sin vårdkontakt. En patient uppgav att hen var bedömd att få träffa 
psykolog men att hen inte fått tid för samtal efter sex månaders väntetid. 

”Anmälaren är patient vid psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Patienten 
beskriver att hen under en längre tidsperiod har lämnat flera meddelanden 
till kontaktpunkten för att få återkoppling från sin läkare avseende sjukintyg, 
uppföljning av sin behandling och medicinering.”  

Patienter och närstående upplevde att de på grund av dålig tillgänglighet inte 
hade fått information eller medicinsk rådgivning av personal som känner 
patienten. Detta skapade en otrygghet hos patienter och närstående. 

 

21 Handbok för Patientnämndernas förvaltningar/kanslier i Sverige, 2019 
22 Bremberg, S. & Dalman, C. (2015) 
23 Förstalinjeboken - Stödmaterial för första linjens arbete med barn och ungas psykiska hälsa, 2018 
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Patienterna beskrev också att det är svårt att komma fram i telefon till sin 
mottagning. En närstående beskrev att det var svårt att komma fram till 
patientens mottagning när patienten hade suicidtankar.  

”Patienten återger att hen stått utan läkemedel i flera veckor då 
receptförnyelse uteblivit. Patienten beskriver att det är svårt att nå 
mottagningen då de ofta inte återkopplar på förfrågan via kontaktpunkten. 
Ökad oro och stress uppges som konsekvens samt dyra kreditlån för att 
betala hyran då läkarutlåtanden försenats till Försäkringskassan.” 

Patienter har framfört önskemål om återkoppling för att få en läkartid, 
medicinjustering, information om läkemedel och biverkningar, samtal med 
sin kontaktperson, intyg eller att man har allmänna frågor gällande sin 
behandling.  

”Patienten beskriver att hen inte fått läkartid eller sjukintyg och att hen 
väntat i tre månader på återkoppling.” 

När patienter som har fått biverkningar eller har ett nedtrappningsschema av 
mediciner som fått biverkningar har de inte kunnat komma i kontakt med sin 
mottagning tillräckligt snabbt. Detta har skapat en oro för patienter och ett 
förlängt tillstånd med biverkningar som starkt påverkat patienten. Samma 
problematik finns hos patienter som saknar en uppföljning av påbörjad 
läkemedelsbehandling.  

Den uteblivna återkopplingen har inneburit att patienterna inte har haft 
mediciner, orsakat utebliven ersättning från Försäkringskassan på grund av 
försenade eller uteblivna intyg och att man inte fått svar på frågor man vill 
ställa som patient till sin läkare eller fasta vårdkontakt. Patienter beskrev 
problem med sjukskrivningar och därmed utebliven ekonomisk ersättning 
som följd. Patienter har efterfrågat läkarintyg och blivit hänvisade till 
primärvården som hänvisat tillbaka till specialistvården. 

Patienter ansåg att svar på provtagningar tagit för lång tid. Patienterna 
upplevde missnöje med att vänta på resultatet från provtagningar eller besked 
om frågeställningar som hen framfört till vårdgivaren. Patienter har blivit 
lovade att läkare ska återkoppla undersökningsresultat men återkoppling har 
uteblivit eller ansågs tagit för lång tid.  

I ett flertal ärenden har återkopplingen uteblivit eller skett med stor 
fördröjning efter lämnade meddelanden till kontaktpunkten. Flera patienter 
beskrev att de har lämnat ett stort antal meddelanden.  

Då patienten inte fick kontakt med sin mottagning för förnyelse av recept 
kontaktade hen en digital vårdcentral som hjälpte patienten.  

På grund av läkarbristen får patienter träffa olika läkare vilket får till följd att 
de upplever att det saknas en kontinuitet.  

”Patienten uppger att trots upprepade påminnelser och telefonsamtal till 
kontaktpunkten har hen inte har fått träffa en läkare på drygt ett års tid. 
Patienten har begärt ett utlåtande till Försäkringskassan för att få 
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aktivitetsersättning. Efter upprepade påminnelser utan återkoppling blev 
anmälaren av med sin ersättning och bostadstillägg. I samråd med 
sektionsledaren på mottagningen samt Försäkringskassan fick anmälaren 
ytterligare tre månader på sig att inkomma med ett läkarutlåtande. Efter 
dessa tre månader hade patienten inte fått en läkartid eller ett utlåtande. Nu 
står patienten åter i samma situation med risk att bli av med sin inkomst och 
boende. Situationen gör patienten mycket stressad och försämrad i sitt 
psykiska tillstånd.” 

Patienter berättade att konsekvenserna av brister i tillgänglighet bidrar till att 
de inte klarar av skola eller arbete. Patienter uppger att förklaringar från 
vården om orsakerna till den uteblivna återkopplingen inte ger någon praktisk 
hjälp till dem. Patienter undrar om förklaringen att personal är sjukskriven 
som svar till ett uteblivet sjukintyg är acceptabelt.     

Vårdgivarens svar  
Patientnämnden har de senaste åren utvecklat sin handläggningsprocess i 
kommunikationen till vårdgivaren gällande klagomål. Alla klagomål 
kommuniceras skriftligt då anmälaren vill att vårdgivaren ska kontaktas med 
synpunkter eller frågor. Skriftliga klagomål kan då på ett enklare sätt 
registreras som avvikelserapporter hos vårdgivaren och patientnämndens 
ambition är att på detta sätt i högre grad bidra till vårdens kvalitets och 
utvecklingsarbete. Patientnämnden ser att kommunikationen bidrar till att 
svaren till anmälarna har förbättrats i kombination med införandet av lag om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården och patientlagen där patientens 
ställning för att lämna klagomål förstärkts och vårdgivarens skyldighet att 
besvara dess förtydligats.  

I flera fall beklagar vårdgivaren patientens upplevelse och ger en förklaring 
till händelsen. I svaren besvaras klagomålen ibland med konkreta lösningar i 
det specifika ärendet men också med mer övergripande svar. I ett ärende där 
patienten efterfrågade en fast vårdkontakt svarade enhetschefen att i nuläget 
kan patienten inte få fast vårdkontakt på grund av läkarbrist och att man 
arbetar aktivt med rekrytering. Klagomålet bidrog inte till att patienten fick 
en fast vårdkontakt men patienten fick en förklaring om varför och vad 
mottagningen vidtog för åtgärd.  

Det vanligaste svaret från vårdgivaren när patientnämnden tillskrivit 
vårdgivaren på klagomål inom vård och behandling och tillgänglighet är att 
det saknas personal, främst läkare, psykologer och specialistsjuksköterskor 
och att de har sjukskrivningar.  

Vårdgivaren bekräftar brister i kontinuitet på grund av läkarbrist.  

Svarstiden på anmälarnas synpunkter och frågor varierar kraftigt. 
Vårdgivaren besvarar patientnämndens frågor inom fyra veckor i 46 procent 
av samtliga ärenden och i 39 procent inom fyra veckor för psykiatriska 
verksamheter. I vissa ärenden är svarstiden flera månader. I propositionen till 
lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anser regeringen att 
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som mest är fyra veckors väntan på ett svar rimligt för flertalet klagomål, 
särskilt i fall där patienten i första hand vill få en förklaring till varför en 
händelse har inträffat och en ursäkt ifall misstag har begåtts24.  

Regeringen understryker i samma proposition att patientnämnden även kan 
vända sig till IVO om vårdgivaren inte besvarar klagomål eller inte besvarar 
patientnämndens frågor trots påminnelser. IVO:s tillsynsansvar omfattar även 
vårdgivarens klagomålshantering och det innebär att IVO har möjlighet att 
vidta åtgärder mot vårdgivaren när det är lämpligt. 

Som ett bra exempel på hur vårdgivaren svarar patienter ges följande som 
svar på klagomål gällande dåligt bemötande.  

”Först och främst vill verksamheten verkligen beklaga din upplevelse 
beträffande bemötande på den psykiatriska akutmottagningen. Det är viktigt 
att få ta del av enskildas upplevelser för att kunna kartlägga 
förbättringsområden och identifiera patientsäkerhetsrisker. Ärendet är inte 
känt sedan tidigare, men är nu registrerat i avvikelsesystemet, MedControl 
PRO och hanteras i enlighet med verksamhetens rutiner avseende 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.”  

Patientnämnden tillskrev hösten 2019 styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset på grund av ett stort antal klagomål på tre 
öppenvårdsmottagningar inom verksamhet Psykiatri Affektiva. Klagomålen 
gällde främst brister i tillgänglighet som orsakade uteblivna recept och 
sjukintyg, långa väntetider till vård och behandling och utredning. 
Klagomålen avsåg också brister i samverkan och möjligheter till att vara 
delaktig i sin vård.   

Som svar på patientnämndens skrivelse med diarienummer PNG 2019 - 
00082 ”Skrivelse från patientnämnden Göteborg rörande klagomål 
psykiatrisk öppenvård” svarar vårdgivaren i huvudsak följande. De åtgärder 
som vidtagits är att verksamheten har förstärkts med underläkare, vid behov 
tagit hjälp av externa specialistläkare, kvälls- och helgmottagning, 
breddinförande av funktionen fast vårdkontakt, rekryteringsarbete av 
specialistläkare och organisationsändringar.  

I anmälningarna till patientnämnden kan patienter och närstående beskriva på 
vilket sätt de anser att händelsen hade kunde undvikits. Några av förslagen är 
att man hade önskat kortare väntetider till vård och behandling, uppföljningar 
i tid, större tillgänglighet, mer resurser till psykiatrin, bättre rutiner, bättre 
kunskap om somatisk sjukdom, mer utbildning till personal, bättre 
kommunikation och en mer inlyssnande personal.  

 

 

24 Regeringens proposition 2016/17:122, Fotnot 26 s 31 
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Analys och diskussion  
Patientnämnden ska analysera inkomna klagomål och synpunkter på 
aggregerad nivå och därefter uppmärksamma regioner eller kommuner på 
riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård. Genom 
klagomålen uppmärksammas också vårdgivaren på fel och brister i vården 
som kan behöva åtgärdas för att stärka patientsäkerheten och undvika 
vårdskador.  

I denna rapport analyseras klagomål på psykiatriska verksamheter inom 
VGR. Även om patientnämndens ärenden är få i relation till antalet 
vårdbesök per år konstateras klagomål med hög relevans för patientsäkerhet 
och patienters och närståendes erfarenheter bör beaktas och uppmärksammas 
utifrån patientlagen och personcentrering.  

Patientnämndens viktigaste iakttagelser utifrån patienter och närståendes 
berättelser för unga personer med psykisk ohälsa inom VGR är följande.  

 Dålig tillgänglighet bidrar till att patienter får ett ökat psykiskt 
lidande och att man upplever utebliven kontinuitet i sin vård och 
behandling. Patienter upplever att man inte får tillräckliga 
insatser tillräckligt ofta. Långa väntetider för utredning, recept 
och intyg orsakar allvarliga ekonomiska konsekvenser. Patienter 
uppgav att konsekvenserna av brister i tillgänglighet är en 
bidragande orsak till att de inte klarar av skola eller arbete. 

 Patienter saknar tillräcklig information och tydlighet från 
vårdgivaren gällande sin behandling, medicinering, intyg, 
uppföljning och planering. Patienter och närstående anser att 
informationen inte har anpassats efter deras behov och 
önskemål. 

 Patienter saknar vårdplan eller information om innehållet i sin 
vårdplan. Patienter har efterfrågat SIP-möte utan att detta har 
genomförts eller har genomförts utan representant från 
psykiatrin. 

 Patienter och närstående anser inte att vårdgivaren i tillräcklig 
hög grad anpassar vården efter deras behov och förutsättningar.  

 Patienter och närstående anser att vårdgivaren inte i tillräckligt 
hög grad arbetar med personcentrering. 

 

Utifrån analyserade klagomål framkommer följande frågeställningar.  

- Hur tillgodoser sjukvården i VGR ur ett kortsiktigt och långsiktigt 
perspektiv en god och patientsäker psykiatrisk vård för unga personer? 

- Hur arbetar sjukvården i VGR ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv 
för att tillgodose behovet av personal inom psykiatrisk specialistvård? 
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Flera av psykiatrins utmaningar och problemområden har varit väl kända 
under lång tid. Likafullt konstaterar flera myndigheter och organisationer att 
problematiken kvarstår.   

IVO, öppnade med anledning av ett antal klagomålsärenden från enskilda 
patienter och anmälan enligt lex Maria ett tillsynsärende avseende 
patientsäkerheten vid samma mottagningar inom verksamhet Psykiatri 
Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som patientnämnden tidigare 
uppmärksammat. Gemensamt för klagomålen och anmälningarna var bland 
annat de långa väntetiderna för tid till behandling och tillgängligheten till 
mottagningarna. Det fanns även andra påtalade kvalitetsbrister25. 
Myndigheten konstaterade följande brister vid inspektion i december 2019. 

 Verksamhetens patienter fick inte den vård och behandling de 
var i behov av och vård gavs inte inom rimlig tid. 

 Det var brister i tillgänglighet vid mottagningarna med stora 
svårigheter att komma i kontakt med mottagningarna. 

 Patienterna fick inte läkarintyg utfärdade och patienter blev inte 
informerade om att de blivit överremitterade till annan 
verksamhet. 

 Det fanns brister i delaktighet och information till patienter 
avseende vård och behandling. 

 
På grund av covid-19 anser IVO att det i nuläget inte är ändamålsenligt att 
fatta ett beslut med begäran om redovisning av vidtagna åtgärder. IVO 
kommer att återkomma till verksamheten i ett senare skede för att följa upp 
de redovisade bristerna.  

I patientnämndens ärenden gällande mottagningarna görs liknande 
iakttagelser gällande vård och behandling, tillgänglighet, intyg, delaktighet 
och information.  

I rapporten ”Är det inte lönt att hjälpa mig?” från Högskolan i Borås 
granskas inkomna klagomål från 2017 till patientnämnderna i VGR, utifrån 
de mänskliga rättigheterna med fokus på rätten till bästa möjliga hälsa för 
personer med psykisk ohälsa26. Resultaten visar att personer med psykisk 
ohälsa eller deras närstående upplever att det kan vara svårt att få tillgång till 
psykiatrisk vård och utredning. Det kan ta månader eller år innan de får träffa 
rätt vårdpersonal. Man anser att vården behöver anpassas efter olika behov 
och förutsättningar. Vården är inte alltid är tillräckligt förutsägbar och 
regelbunden för personer med psykisk ohälsa. Patienter berättar att de får 
berätta sin historia för ny vårdpersonal, vilket kan kännas svårt för en person 
som berättar om psykiska problem. Vissa patienter får mediciner vid psykisk 
ohälsa, och upplever att de inte alltid får uppföljning av hur medicinen 
fungerar eller av biverkningar som kan uppstå.  

 

25 Inspektion för vård och omsorg 2020-05-18 Dnr 3.5.1-41258/2019-6 
26 Är det inte lönt att hjälpa mig? En analys av patienters och närståendes anmälningar till patientnämnderna i 
Västra Götaland om vård vid psykisk ohälsa, 2020, Högskolan i Borås 
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En av slutsatserna i rapporten är att anmälningarna till patientnämnden visar 
att det finns situationer där rätten till hälsa inskränks för personer med 
psykisk ohälsa. För att skapa förutsättningar för bästa möjliga hälsa för 
personer med psykisk ohälsa krävs tillgång till vård inom rimlig tid, att 
vården har en god kvalitet och att vården anpassas utifrån patientens behov 
och förutsättningar. 

Patientnämnden gör liknande slutsatser utifrån analyserade ärenden i denna 
rapport. Det skiljer två år mellan analyserade ärenden men problematiken är 
snarlik.  

Verksamheten Personligt ombud, Bräcke Diakoni erbjuder stöd till personer 
med psykiska funktionsnedsättningar i kontakt med vård och myndigheter. 
Verksamhetens årliga erfarenhetsrapport är en beskrivning av de brister som 
verksamheten tillsammans med de personer de stödjer, möter i 
välfärdssystemet27. Några av slutsatserna i deras rapport från 2019 är att de 
upplever att tillgången till vård, stöd och service begränsas. Verksamheten 
anser att ”den så kallade rationella effektiviseringen” ges företräde och 
relationsskapande förhållningssätt får stå tillbaka, i kombination med att ett 
ökat ansvar läggs på individen. Rapporten beskriver att målgruppen upplever 
brister i kontinuitet och tillgänglighet, brister i bemötande, bristfällig 
information och utebliven kommunikation, trots vad som står i patientlagen 
om att information ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, 
språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Konsekvenserna är 
bland annat uteblivna vårdplaner, medicineringar, recept, behandlingar och 
intyg.  

I Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 från SKR redovisas att det är stor 
skillnad på förtroende för vården beroende på upplevt allmänt hälsotillstånd. 
Bland de som upplever att de har ett bra eller mycket bra hälsotillstånd svarar 
två av tre att de har förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel 
bland dem som har ett dåligt eller mycket dåligt hälsotillstånd är en av tre. 
För denna grupp har andelen med förtroende minskat med sex procentenheter 
under 2019, till 35 procent28. 

En slutsats som görs utifrån rapporten är att ju mer vård patienten 
konsumerar eller om patienten har fler vårdkontakter desto mer missnöjda är 
de.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort en fördjupad analys av 
svaren från Commonwealth Fund International Health Policy Survey. I den 
konstaterar myndigheten att det behövs mer kunskap om varför vissa grupper 
har mindre positiva erfarenheter av vården. Deras analys visar att yngre 
patienter och patienter med låg självskattad hälsa upplever sina möten med 
vården som sämre än andra.  

 

27 https://www.brackediakoni.se/vara-verksamheter/personligt-ombud-goteborg/rapporter  
28 https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/halsoochsjukvard.1563.html 
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Liknande slutsatser dras även i två andra studier från Vårdanalys29, Förnuft 
och känsla, från 2018 och Med örat mot marken från 2019. Upplevelse av 
brister i tillgänglighet, kontinuitet och relationella faktorer som att bli lyssnad 
på och att få tillräckligt med tid i mötet med vården är enligt rapporterna 
vanliga skäl till att patienter har ett lågt förtroende för vården. Dessa områden 
brukar framhållas som svagheter i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet 
generellt. 

Patientnämnden ser liknande brister och gör samma slutsatser som flera andra 
myndigheter och rapporter för patientgruppen.  

Ur flera aspekter som samhällsekonomi, mänskligt lidande och 
barnperspektivet borde psykisk ohälsa vara ett högprioriterat område. 
Gruppen barn som närstående till personer med psykisk ohälsa ökar på grund 
av den generella ökade nivån av psykisk ohälsa i samhället. Olika 
kartläggningar visar att minst en tredjedel till uppemot hälften av alla 
patienter inom psykiatrisk specialistvård har barn och att de flesta bor med 
dem. Eftersom det stora flertalet patienter med psykisk ohälsa finns inom 
psykiatrisk öppenvård eller primärvård är andelen föräldrar med psykisk 
sjukdom som lever med barn betydligt större30. Forskning visar på ett starkt 
samband mellan psykisk sjukdom hos förälder och psykisk ohälsa hos barn. 

Fokuset i denna rapport har varit på patienter inom psykiatrin i åldersgruppen 
20 – 29 år. Övriga åldersgruppers klagomål är snarlika och rapportens 
iakttagelser och slutsatser kan i princip tillämpas på samtliga åldersintervall.  

Att utgå från anmälningar till patientnämnden innebär att undersöka och 
analysera hälso- och sjukvården utifrån patienters och närståendes synpunkter 
och klagomål. Detta ger inte en bild av hälso- och sjukvården i sin helhet utan 
reflekterar närmast patienters och närståendes upplevelser av vården när de 
inte är nöjda. Deras berättelser ger en vägledning i på vilka sätt sjukvården kan 
förbättras och anpassas efter människors behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 https://www.vardanalys.se/rapporter/ 
30 Barn som anhöriga, Artikelnr 2013-6-6, Socialstyrelsen 
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Bilaga 1 
 

Klagomål per huvudproblem 2017 2018 2019 
1. Vård och behandling   254 263 219 
2. Omvårdnad  4 6 7 
3. Kommunikation  164 149 224 
4. Dokumentation/sekretess  24 23 29 
5. Ekonomi  8 4 9 
6. Organisation/tillgänglighet  90 109 144 
7. Vårdansvar  55 55 81 
8. Administrativ hantering  39 57 75 
9. Övrigt  2 2 5 
Totalsumma 640 668 793 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal klagomål 2019, huvudproblem och 
delproblem, ålder 20 - 29 

Antal  

1. Vård och behandling 50 
1.1 Undersökning/bedömning 13 
1.2 Diagnos 2 
1.3 Behandling 21 
1.4 Läkemedel 14 
2. Resultat 4 
2.1 Resultat 4 
3. Kommunikation 54 
3.1 Information 15 
3.2 Delaktig 15 
3.3 Samtycke 2 
3.4 Bemötande 22 
4. Dokumentation och sekretess 6 
4.1 Patientjournalen 3 
4.2 Bruten sekretess/dataintrång 3 
5. Ekonomi 4 
5.1 Patientavgifter 4 
6. Tillgänglighet 45 
6.1 Tillgänglighet till vården 29 
6.2 Väntetider i vården 16 
7. Vårdansvar och organisation 20 
7.1 Valfrihet/fritt vårdsökande 2 
7.2 Fast vårdkontakt/individuell plan 11 
7.3 Vårdflöde/processer 4 
7.4 Resursbrist/inställd åtgärd 2 
7.5 Hygien/miljö/teknik 1 
8. Administrativ hantering 14 
8.1 Brister i hantering 4 
8.2 Intyg 10 
Totalsumma 197 
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Ålder 2017 2018 2019 
0 år - 9 år 22 19 28 
10 år - 19 år 78 93 65 
20 år - 29 år 129 145 198 
30 år - 39 år 125 126 181 
40 år - 49 år 86 84 115 
50 år - 59 år 73 76 79 
60 år - 69 år 26 29 31 
70 år - 79 år 14 16 10 
80 år - 89 år 7 8 7 
90 år -  

  
1 

Okänd 80 72 78 
Totalsumma 640 668 793 

 
 

 
 

Antal klagomål, psykiatri, nämndområde 2017 2018 2019 
PNG  303 345 452 
PNN 109 130 113 
PNS 88 67 96 
PNV 36 36 38 
PNÖ 104 90 94 
Totalsumma 640 677 793 

 

Kön, 20 – 29 år 2017 2018 2019 
Kvinna 75 100 126 
Man 54 45 71 
Totalsumma 129 145 197 
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Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon:  076-1303074 
Mail: malin.a.nilsson@vgregion.se 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
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§ 60 

Utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialist- och 
barnmorskeutbildningar 2021 
Diarienummer RS 2020-04414 

Beslut 
1. Medel för utbildningsbefattningar fördelas per utförarstyrelse enligt 

följande: Närhälsan 5,8 miljoner kronor, Regionhälsan 6,4 miljoner 
kronor, Sahlgrenska universitetssjukhuset 31,5 miljoner kronor, NU-
sjukvården 8,6 miljoner kronor, Södra Älvsborgs sjukhus 8,4 miljoner 
kronor, Skaraborgs sjukhus 10,8 miljoner kronor, Sjukhusen i Väster 3,1 
miljoner kronor, Habilitering & hälsa 0,4 miljoner kronor. 

2. Personalutskottet beslutar att år 2021 prioritera följande 
specialinriktningar: hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk 
vård, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre, operationssjukvård, 
IVA och barnmorskeutbildningen.  

3. Respektive utförarstyrelse fördelar hälften av personalutskottet 
finansierade medel i enlighet med personalutskottets prioriterade 
specialistinriktningar och resterande prioriterar de själva.  

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2021 är 75 miljoner kronor avsatta för satsning på specialistutbildning 
för sjuksköterskor i bristyrken. Denna satsning härrör från budgetuppdrag 2012 
om kompetensutvecklingsinsatser för baspersonal, med fokus på sjuksköterskor.  

Inför 2021 ska personalutskottet fatta beslut om vilka specialistutbildningar som 
ska prioriteras.  

Utbildningarna genomförs enligt konceptet utbildningsbefattning och omfattar 
studier i första hand på halvfart. I de fall en specialistutbildning inom ett bristyrke 
inte finns på halvfart är helfartsstudier ett godtagbart alternativ. Utbildningar 
utanför Västra Götaland är ett godtaget alternativ då en utbildning inte ges på 
något av lärosätena inom Västra Götaland.  

Personalutskottet föreslås besluta att för 2021 prioritera specialistinriktningarna: 
hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, 
medicinsk vård, vård av äldre, operationssjukvård, IVA och 
barnmorskeutbildningen. Förslaget grundar sig på Regiongemensam plan för 
kompetensförsörjning (KFP 2019) och det arbetet som pågår med omställningen 
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mot nära vård. 2021 föreslås en utökning av specialistinriktning mot IVA utifrån 
erfarenheter efter Covid-19-pandemin. 

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. Omställningen av hälso- och sjukvården ger förutsättningar 
för att möta patienternas och invånarnas behov och förväntningar, möta de ökade 
vårdbehov som följer av en förändrad demografi, klara kompetensförsörjningen, 
samt klara ekonomin.  

En viktig förutsättning för att kunna ställa om hälso- och sjukvården är att Västra 
Götalandsregionen (VGR) säkerställer kompetensförsörjningen för en nära vård 
med bas i primärvården. Det handlar om att skapa en balans mellan behov och 
tillgång inom olika yrkesgrupper där det redan idag råder en obalans, och där det 
även finns geografiska skillnader. Det är därför viktigt med insatser av olika slag 
för att säkra kompetensförsörjningen såväl på kort som på lång sikt.    

En sådan insats är en ökad och tydligare styrning av utbildningsbefattningar för 
sjuksköterskor för att på så sätt trygga kompetenser där behov finns. Den ökade 
styrningen behöver kontinuerligt följas upp.  

Sedan 2015 har respektive utförarstyrelse själva kunnat prioritera 
specialistinriktning för hälften av utförarstyrelsens tilldelade medel från 
personalutskottet. Den andra hälften ska fördelas inom personalutskottets 
prioritering. Detta föreslås gälla även för 2021. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-11 

Skickas till 

 Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se, för genomförande 
 NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se, för genomförande 
 Närhälsan, narhalsan@vgregion.se, för genomförande 
 Regionhälsan, regiongemensam.halsovard@vgregion.se, för genomförande 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se, 

för genomförande 
 Sjukhusen i Väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se, för genomförande 
 Skaraborgs Sjukhus, diariet.skas@vgregion.se, för genomförande 
 Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se, för genomförande 
 Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se, för kännedom 
 Ann Söderström, ann.soderstrom@vgregion.se, för kännedom 
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 HR-chefer, hr-chefer@vgregion.se, för kännedom 
 Heidi Ström, heidi.strom@vgregion.se, för kännedom 
 Jeanette Bokelund, jeanette.bokelund@vgregion.se, för kännedom 

 



 Personalutskottets beslut om Kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor,

Från: Malin Nilsson 
Skickat: den 22 september 2020 09:33 
Till: NU Nusjukv kansli; Habiliteringochhälsa; PV Närhälsan; Regionhälsan; 

Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Skaraborgs Sjukhus FB; Sjukhusen 
väster styrelsen FB; Säs; Marina Olsson; Heidi Ström; Camilla Salén 

Ämne: Utskick av beslut från personalutskottet 2020-09-10 - Fördelning av medel 
för den förstärkta yrkesintroduktionen och kompetensutvecklingsinsatser 
för undersköterskor, barnsköterskor och skötare 2021 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 10 september 
2020 - Fördelning av medel för den förstärkta yrkesintroduktionen och 
kom....pdf 

 
Hej! 
 
Utskick av beslut från personalutskottet 2020-09-10. 
 
Vänlig hälsning, 
 
Malin Nilsson 
 
 
__________________________________________________ 
Nämndsamordnare 
 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon:  076-1303074 
Mail: malin.a.nilsson@vgregion.se 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
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§ 61 

Fördelning av medel för den förstärkta yrkesintroduktionen 
och kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, 
barnsköterskor och skötare 2021 
Diarienummer RS 2020-04878 

Beslut 
1. Personalutskottet fördelar 31,7 miljoner kronor procentuellt per 

utförarstyrelse utifrån antalet tillsvidareanställda undersköterskor, 
barnsköterskor och skötare juli 2020: Habilitering & Hälsa 100 000 
kronor, NU-sjukvården 4 872 000 kronor, Närhälsan 1 581 000 kronor, 
Regionhälsan 340 000 kronor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 15 020 
000 kronor, Sjukhusen i Väster 2 337 000 kronor, Södra Älvsborgs 
Sjukhus 3 693 000 kronor, Skaraborgs Sjukhus 3 757 000 kronor. 

2. Utförarstyrelserna kan utifrån sina verksamhetsbehov använda avsatta 
medel till antingen förstärkt yrkesintroduktion eller 
kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och 
skötare.  

3. För att säkerställa att medlen följer inriktningsbeslutet kan HR-direktören 
omfördela medlen till annan förvaltning efter redovisning skett av hur 
förvaltningarna använt medlen. 

Sammanfattning av ärendet 
31,7 miljoner kronor ur personalpolitiska anslaget för 2021 är avsatta till förstärkt 
yrkesintroduktionen och kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, 
barnsköterskor och skötare. Personalutskottet förslås besluta att utförarstyrelserna 
utifrån sina verksamhetsbehov kan använda avsatta medel till antingen förstärkt 
yrkesintroduktion eller kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, 
barnsköterskor och skötare riktade mot de regionala utbildningsmodellerna, 
utbildning till gipstekniker vid högskola/universitet samt de prioriterade 
yrkeshögskoleutbildningarna (Ambulanssjukvårdare, Barnspecialiserad 
undersköterska, Medicinska sekreterare, Psykiatrispecialiserad 
undersköterska/skötare, Specialistutbildad undersköterska inom gerontologi, 
geriatrik, demens och rehabilitering, Specialistutbildad undersköterska inom 
AnOpIva, Specialistutbildad undersköterska inom akutsjukvård, Steriltekniker). 
Fördelning av medel sker procentuellt utifrån antalet tillsvidareanställda 
undersköterskor, barnsköterskor och skötare per förvaltning juni 2020. Utifrån 
fördelningen tar utförarstyrelserna på förvaltningarna beslut om vilka prioriterade 
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kompetensutvecklingsinsatser de planerar samt genomför med tilldelade medel. 
Förvaltningarna avropar om medel genom Koncernkontoret. Koncernkontoret 
följer upp förvaltningarnas genomförda kompetensutvecklingsinsatser för att 
säkerställa att medlen följer inriktningsbeslut i personalutskottet.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-17 

Skickas till 

 NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se, för genomförande 
 Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se, för 

genomförande 
 Närhälsan, narhalsan@vgregion.se, för genomförande 
 Regionhälsan, regiongemensam.halsovard@vgregion.se, för 

genomförande 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

sahlgrenska.universitetssjkhuset@vgregion.se, för genomförande 
 Skaraborgs Sjukhus, diariet.skas@vgregion.se, för genomförande 
 Sjukhusen i Väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se, för 

genomförande 
 Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se, för genomförande 
 Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se, för kännedom 
 Heidi Ström, heidi.strom@vgregion.se, för kännedom 
 Camilla Salén, camilla.salen@vgregion.se, för kännedom 

 



 Personalutskottets beslut om Kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor,

Från: Malin Nilsson 
Skickat: den 22 september 2020 09:38 
Till: NU Nusjukv kansli; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Skaraborgs Sjukhus 

FB; Sjukhusen väster styrelsen FB; Säs; Marina Olsson; Heidi Ström; 
Jeanette Bokelund 

Ämne: Utskick av beslut från personalutskottet 2020-09-10 - Kliniskt basår för 
nyexaminerade 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 10 september 
2020 - Kliniskt basår för nyexaminerade-sjuksköterskor, 
röntgensjuksköter....pdf 

 
Hej! 
 
Utskick av beslut från personalutskottet 2020-09-10. 
 
Vänlig hälsning, 
 
Malin Nilsson 
 
 
__________________________________________________ 
Nämndsamordnare 
 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon:  076-1303074 
Mail: malin.a.nilsson@vgregion.se 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
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§ 62 

Kliniskt basår för nyexaminerade sjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker 2021 
Diarienummer RS 2016-00353 

Beslut 
1. Personalutskottet fördelar 20 miljoner kronor av Personalpolitiska anslaget 

2021 till utförarstyrelserna till Kliniskt basår för sjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker utifrån förvaltningens 
andel av regionens totalt tillsvidareanställda sjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Medlen fördelas 
enligt följande: Sahlgrenska universitetssjukhuset 10 miljoner kronor, 
Skaraborgs sjukhus 2,8 miljoner kronor, NU-sjukvården 3,0 miljoner 
kronor, Södra Älvsborgs sjukhus 2,4 miljoner kronor, Sjukhusen i Väster 
1,8 miljoner kronor.  

2. Utförarstyrelserna kan utifrån sina verksamhetsbehov fördela avsatta 
medel mellan de tre yrkesgrupperna sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor 
och biomedicinska analytiker.  

3. Varje utförarstyrelse ansvarar för en årsövergripande utvärdering av 
introduktionsprogrammet. Utvärderingen följer en mall gemensam för 
Västra Götalandsregionen. 

4. För att säkerställa att medlen följer inriktningsbeslutet kan HR-direktören 
omfördela medlen till annan utförarstyrelse/förvaltning efter att 
redovisning skett av hur förvaltningarna använt medlen. 

Sammanfattning av ärendet 
2015 beslutades och startade ett arbete med en förstärkt yrkesintroduktion för 
sjuksköterskor med syftet att säkra kompetensförsörjningen. En regiongemensam 
arbetsgrupp vidareutvecklade programmet till en regiongemensam modell som 
döptes till Kliniskt basår. Denna modell är en del av steg ett i sjuksköterskornas 
karriärutvecklingsmodell. Den årliga uppföljningen och även 
utvärderingsrapporten från 2018 (Högskolan Väst) visar att resultatet av insatsen 
varit mycket positivt med goda effekter på att rekrytera och behålla 
nyexaminerade sjuksköterskor. För att säkra att arbetet med 
kompetensförsörjnings- och utbildningsinsatser som leder till utveckling och 
förbättring av vården med patienten i fokus krävs det ett långsiktigt arbete med 
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insatser som varar över tid. Som stöd för förvaltningarna finns därför ett regionalt 
nätverk.  

Det kliniska basåret ska bidra till att säkra Västra Götalandsregionens 
kompetensförsörjning av sjuksköterskor på kort och lång sikt. I samband med 
arbetet med att ta fram en karriärutvecklingsmodell för röntgensjuksköterskor 
arbetades också fram ett så kallat Radiologiskt basår som startade för första 
gången 2018. 2019 startade ett första kliniskt basår för biomedicinska analytiker.  

Kliniskt basår riktas till nyexaminerade och nyanställda sjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Förvaltningarna utarbetar en 
plan över hur de ska genomföra basåret utifrån ett grundkoncept för Västra 
Götalandsregionen.  

 Introduktion på arbetsplatsen och handledning med en utsedd handledare 
för varje placering.  

 Processinriktad omvårdnadshandledning – vid minst åtta tillfällen. 
 Utbildningstillfällen/simulering – vid minst fyra tillfällen.  
 Mentorskap  
 Byte av avdelning.  
 Delta i den regionala utvärderingen. 

Det kliniska basåret ska ge de nyexaminerade stöd och hjälp att utvecklas i 
yrkesrollen, men även ge möjlighet att pröva olika verksamhetsområden. Av 
planen ska framgå organisation och upplägg av introduktionsprogram, 
bredvidgång, auskultationer inom olika verksamhetsområden, utbildningsinsatser 
och yrkeshandledning med mera. Under det kliniska basåret ska varje deltagare få 
tillgång till personligt stöd av en närvarande handledare och mentor, vilket 
innebär att hen inte arbetar ensam. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-12 

Skickas till 

 NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se, för genomförande 
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se, för genomförande 
 Skaraborgs Sjukhus, diariet.skas@vgregion.se, för genomförande 
 Sjukhusen i väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se, för 

genomförande 
 Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se, för genomförande 
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 Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se, för kännedom 
 Heidi Ström, heidi.strom@vgregion.se, för kännedom 
 Jeanette Bokelund, jeanette.bokelund@vgregion.se, för kännedom 

 



 Personalutskottets beslut om Kompetensutvecklingsstrategi för psykologer – fortsatt

Från: Malin Nilsson 
Skickat: den 22 september 2020 09:46 
Till: Marina Olsson; HSS FB; Habiliteringochhälsa; NU Nusjukv kansli; PV 

Närhälsan; Regionhälsan; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Sjukhusen 
väster styrelsen FB; Skaraborgs Sjukhus FB; Säs; hos.diarium; Pia Rydell; 
Lars Ahngnell; Koncernkontoret Hälso o sjukvard FB; Lise-Lotte Risö 
Bergerlind; Katarina Malmqvist; Åsa Gustavsson; Heidi Ström; Lars 
Wingfors; Eva Lundh 

Ämne: Utskick av beslut från personalutskottet 2020-09-10 - 
Kompetensutvecklingsstrategi för psykologer – fortsatt satsning 

Bifogade filer: Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 10 september 
2020 - Kompetensutvecklingsstrategi för psykologer – fortsatt satsning.pdf 

 
Hej! 
 
Utskick av beslut från personalutskottet 2020-09-10. 
 
Vänlig hälsning, 
 
Malin Nilsson 
 
 
__________________________________________________ 
Nämndsamordnare 
 
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli 
Koncernkontoret 
Västra Götalandsregionen 
Telefon:  076-1303074 
Mail: malin.a.nilsson@vgregion.se 
Postadress: Regionens Hus, 405 44 Göteborg 
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§ 64 

Kompetensutvecklingsstrategi för psykologer – fortsatt 
satsning 
Diarienummer RS 2020-00929 

Beslut 
1. Personalutskottet ställer sig bakom fortsatt satsning på 

kompetensutvecklingsstrategi för psykologer. 
2. Personalutskottet beslutar att utbildningsenheten för psykologer får en 

långsiktig finansiering med medel från personalpolitiska anslaget med 2,5 
miljoner kronor per år. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) tog år 2001 ett samlat grepp om 
kompetensutveckling för nyexaminerade psykologer genom delfinansiering av 
praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP), PTP-program och regional PTP-
studierektor. Hösten 2015 genomfördes en utredning som analyserade behovet av 
kompetensutveckling för legitimerade psykologer och som resulterade i att 
personalutskottet i augusti 2016 fattade beslut om finansiering av en projektledare 
med uppdrag att realisera det som utredningen kommit fram till. Ett år senare, 
hösten 2017, beslutade personalutskottet om en kompetensutvecklingsstrategi för 
psykologer och att inrätta en regiongemensam utbildningsenhet för psykologers 
kompetensutveckling under tre år det vill säga åren 2018-2020 med organisatorisk 
tillhörighet inom VGR Akademin. 
Den utvärdering som nu gjorts visar att målen för utbildningsenhetens verksamhet 
till stor del har uppnåtts, vilket innebär att Koncernkontoret föreslår att 
Utbildningsenheten för psykologer får en långsiktig finansiering från det 
personalpolitiska anslaget med 2,5 miljoner kronor per år. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-20 

Skickas till 
 Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se, för genomförande 
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se, för kännedom 
 Styrelsen för Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se, för 
kännedom 
 Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se, för kännedom 
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 Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se, för kännedom 
 Styrelsen för Regionhälsan, regiongemensam.halsovard@vgregion.se, för 
kännedom 
 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se, för kännedom 
 Styrelsen för sjukhusen i väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se, för 
kännedom 
 Styrelsen för Skaraborgs sjukhus Skövde, diariet.skas@vgregion.se, för kännedom 
 Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se, för kännedom 
 Nämnden för Hälsan och Stressmedicin hos.diarium@vgregion.se, för kännedom 
 Pia Rydell, pia.rydell@vgregion.se, för kännedom 
 Lars Ahngnell, lars.ahngnell@vgregion.se, för kännedom 

 Koncernstab Hälso- och sjukvård koncernkontoret.halsoosjukvard@vgregion.se, för 
kännedom 
 Lise-Lotte Risö Bergerlind, lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se, för kännedom 

 Heidi Ström, heidi.ström@vgregion.se, för kännedom 
 Lars Wingfors, lars.wingfors@vgregion.se, för kännedom 

 Eva Lundh, eva.lundh@vgregion.se, för kännedom 
 Kompetensrådet för psykologer, katarina.malmqvist@vgregion.se, för kännedom 

 Samordnare för Utbildningsenheten för psykologer, 
asa.maria.gustavsson@vgregion.se, för kännedom 
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From: Britt-Marie Gustafsson 
Sent: den 5 oktober 2020 13:17 
To: HSN Västra FB; HSN Göteborg FB; HSN Södra FB; HSN Norra FB; HSN Östra 

FB; Sjukhusen väster styrelsen FB; Skaraborgs Sjukhus FB; Säs; 
Universitetssjukhuset Sahlgrenska; NU Nusjukv kansli 

Cc: Ann-Sofi Lodin; Marina Olsson; Kaarina Sundelin; Ann Söderström; 
Thomas Front 

Subject: Beslut RS 2020-05547-3 - Protokollsutdrag från regionfullmäktige den 22 
september 2020 - Bemyndigande till regionstyrelsen med anledning av 
behovet av tillgänglighetsåtgärder för att nå målet om att uppfylla 
vårdgarantin 

Attachments: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 
2020 - Bemyndigande till regionstyrelsen med anledning av behovet av 
till....pdf; RF 2020-09-22 bilaga § 159a - protokollsanteckning (S).pdf; RF 
2020-09-22 bilaga § 159b - protokollsanteckning (V).pdf 

 
Översänder regionfullmäktiges beslut 2020-09-22 § 159 - Bemyndigande till regionstyrelsen med 
anledning av behovet av tillgänglighetsåtgärder för att nå målet om att uppfylla vårdgarantin. 
 
 
 
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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§ 159 

Bemyndigande till regionstyrelsen med anledning av 
behovet av tillgänglighetsåtgärder för att nå målet om att 
uppfylla vårdgarantin 
Diarienummer RS 2020-05547 

Beslut 
1. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov 

produktionsstyra de delar av Västra Götalandsregionen 
sjukvårdsverksamhet som berörs av tillgänglighetsåtgärder för att uppnå 
målet om att uppfylla vårdgarantin i och med utgången 2021. 

2. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att vid behov omdisponera 
volymer och avsatta tillgänglighetsmedel mellan berörda styrelser och 
nämnder i syfte att uppfylla vårdgarantin i och med utgången av 2021. 

3. Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att besluta om ändringar i 
ersättningsregler och i övrigt förändra och förenkla regelverk med mera 
för att underlägga genomförandet och genomslaget för 
tillgänglighetsarbetet. 

4. Besluten om bemyndiganden gäller till och med 31 december 2021. 
5. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att organisera arbetet för att 

uppnå vårdgarantin med samma kraft som Regional Särskild 
Sjukvårdsledning kunnat agera under pandemin under 2020. 

Protokollsanteckningar 
Regionfullmäktige medger att protokollsanteckning från ledamöterna för 
Socialdemokraterna får bifogas protokollet, bilaga § 159a. 

Regionfullmäktige meder att protokollsanteckning från ledamöterna för 
Vänsterpartiet får bifogas protokollet, bilaga § 159b. 

Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin har inneburit att delar av den planerade vården inte har gått att 
genomföra som det varit tänkt. Västra Götalandsregionen behöver därför vidta 
särskilda åtgärder för att snabbt kunna möta det uppdämda vårdbehov som 
uppstått. Arbetet behöver koordineras för att kunna nyttja regionens samlade 
kapacitet. Behovet avser både den vård som sedan tidigare var planerat att 
genomföras under 2020 och de tillkommande behov som uppstått till följd av 
pandemin. Totalt bedöms detta omfatta 22 500 operationer och 23 000 besök 
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vilket motsvarar kostnader om drygt 1000 mnkr för att målet om 0 väntande över 
90 dagar ska uppnås vid utgången av 2021. 

För att fullt ut kunna utnyttja befintlig kapacitet när någon vårdgivare av olika 
skäl inte kan fullfölja sina åtaganden, behöver beställda volymer, därmed följande 
ekonomiska resurser, kunna flyttas från ett ställe till ett annat. Det kan också 
finnas behov av att ge direkta uppdrag till vårdgivarna att ändra arbetssätt, göra 
genomgångar av köer mm så att patienter i kö får vård så snabbt som möjligt. 

Regionstyrelsen har i sitt reglemente redan ett uppdrag att ”…utveckla, 
upprätthålla och samordna vårdproduktion i egen regi. Styrelsen ska särskilt 
beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam 
produktions- och kapacitetsplanering.” Mot bakgrund av de konsekvenser för 
tillgängligheten som pandemin medfört föreslås att regionstyrelsen ges större 
möjlighet att ta en mer aktiv roll i styrningen av åtgärder för förbättrad 
tillgänglighet. Detta gäller såväl de åtgärder som ska genomföras inom ramen för 
fastställd budget som de eventuella ytterligare resurser som fullmäktige avsätter i 
sitt budgetbeslut i november för att hantera pandemins effekter. Det utökade 
bemyndigandet till regionstyrelsen föreslås gälla till och med 2021-12-31. 

Beredning 
Regionstyrelsen har genom ordförandebeslut behandlat ärendet den 16 september 
och för egen del beslutat följande: 

1. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att, i nära samverkan med utförarna, 
etablera en särskild organisation inom koncernkontoret att leda och driva arbete för 
att målet om att uppfylla vårdgarantin ska uppnås senast från och med utgången av 
2021. 

Beslutsunderlag 

• Regionstyrelsens beslut genom ordförandebeslut 2020-09-16 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-15 

Anföranden på sammanträdet 
Helén Eliasson (S), Eva Olofsson (V) och Johnny Magnusson (M) yttrar sig. 
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Skickas till 

• Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
• Samtliga sjukhusstyrelser 
• Personalutskottet 
• Ann-Sofi Lodin 
• Marina Olsson 
• Kaarina Sundelin 
• Ann Söderström 
• Thomas Front 

Regionstyrelsens beslut för egen del skickas för genomförande till 
• Ann-Sofi Lodin, för genomförande 
• Boris Stål, för kännedom 
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PROTOl<.OLLSANTECKN I NG 

2020-09-22 

Ärende 33 

Dnr: RS-2020-05547 

Till 

Regionful lmäktige 

Behovet av tillgänglighetsåtgärder för att nå målet om att 
uppfylla vårdgarantin 

Helen Eliasson (S) 

Gruppledare för Socialdemokraterna 

RF 2020-09-22 bilaga § 159a 

Coronapandemin har inneburit att regionen inte har kunnat genomföra delar av den 
planerade vården. Regionen har en svår utmaning framför sig med den uppskjutna 
vården. Det föreslås att regionstyrelsen ges större möjlighet att ta en mer aktiv roll i 
styrningen av åtgärder för bättre tillgänglighet. Nu är det viktigt att vi samlar hela 
regionens egen verksamhet för att hantera den uppskjutna vården och minska köerna. 
Det är viktigt för oss socialdemokrater att verksamheterna får tillräckligt med resurser, 
samtidigt som det finns en långsiktig planering över hur regionen ska kunna öka 
tillgängligheten och korta köerna. En central del är tillitsstyrning så att förändringar för 
ökad produktion blir varaktiga genom delaktighet från personalen. 
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  RF 2020-09-22 bilaga § 159b 

 

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen 

  

 

 

 

Regionfullmäktige 

Protokollsanteckning ärende 33 

Ordförandebeslut - Bemyndigande till regionstyrelsen med anledning av 

behovet av tillgänglighetsåtgärder för att nå målet om att uppfylla 

vårdgarantin. 

2020-09-22 

På grund av Coronapandemin har de redan alltför långa köerna för vårdgarantivården växt. 
Totalt bedöms de omfatta 22 500 operationer och 23 000 besök vilket motsvarar en kostnad 
på drygt 1000 mkr för att målet om 0 väntande över 90 dagar skall nås vid utgången av 2021. 
Det är ett mycket ambitiöst mål i en svårbedömd situation. 

Vänsterpartiet tycker det är viktiga att de människor som drabbats tas om hand på bästa sätt så 
snart det går. Men vi vill framhålla att även annan hälso- och sjukvård än just 
vårdgarantivården har invånare och patienter som fått vänta på eller själva på grund av covid - 
19 avstått från att vända sig till sjukvården. Det är viktigt att följa att denna satsning på 
vårdgarantivård inte tränger undan annan hälso-och sjukvård. Vård till de sjukaste patienterna 
ska alltid prioriteras i första hand. 

Samtidigt som vårdköerna skall arbetas bort så vet vi att hälso- och sjukvårdens personal 
också behöver återhämtning och i vissa fall inte fått en sammanhängande sommarsemester. 
Det är i flera fall samma personal som under stor press, i skyddsutrustning och under långa 
arbetspass arbetat med covid-19 patienter, som behövs för att uppnå fler besök och en ökad 
operationskapacitet. Det är därför av största vikt att se till personalens arbetsmiljö, delaktighet 
och behov av återhämtning. 

Det är för oss viktigt att utveckla vården i egen regi och inte öka den upphandlade. Vi vet från 
tidigare att ökade upphandlingar av privat vård ofta leder till att de rekryterar sin personal från 
Västra Götalandsregionen som då får svårare att själva klara av att uppnå målen för den vård 
som hälso- och sjukvården i vår egen regi ska göra.  

 

Eva Olofsson (v) 
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From: Rebecca Andersson 
Sent: den 6 oktober 2020 09:27 
To: Skaraborgs Sjukhus FB; Jörgen Thorn 
Subject: Expedierat protokollsutdrag från HSNÖ sammanträde den 24 september 

2020 - § 101 Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Attachments: Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 
den 24 september 2020 - Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- 
och s....pdf; Bilaga § 101a Protokollsanteckning (S)0.pdf; Bilaga § 101b 
Yrkande (V)0.pdf; Beslutad vårdöverenskommelse 2021 mellan östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.pdf 

 
Hej,  
 
Bifogar protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde från den 24 
september. 
 
Vänliga hälsningar, 
Rebecca Andersson 
 
_________________________________ 
Nämndsamordnare 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
psykiatriberedningen 
 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Telefon: 076-143 64 57 
E-post: rebecca.l.andersson@vgregion.se  
Postadress: Koncernkontoret, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde 
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§ 101 

Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Diarienummer HSNÖ 2020-00168 

Beslut 
1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner vårdöverenskommelse 

2021 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus med följande rättning: 

• Tabell i bilaga 5, Obesitas – bas ändras till 285 och tillägg ändras 
till 65. 

Protokollsanteckningar 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden medger att en protokollsanteckning från 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) får bifogas protokollet (bilaga § 101a). 

Sammanfattning av ärendet 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar i enlighet med beslutad budget för 
Västra Götalandsregionen 2021 en vårdöverenskommelse med styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus. Vårdöverenskommelsen omfattar i huvudsak somatisk och 
psykiatrisk öppen och sluten vård för alla åldrar. 

Vården ska hålla god medicinsk kvalitet och baseras på hög patientsäkerhet. 

Totalt ersättningsutrymme är 3 973 426 000 kronor. 

Vårdöverenskommelsen gäller mellan 1 januari 2021 till och med den 31 
december 2021. 

Under sammanträdet påtalades ett fel i vårdöverenskommelsen. Tabell i bilaga 5, 
Obesitas: bas behöver ändras från 195 till 285 och tillägg behöver ändras från 155 
till 65. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-02 
• Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
• Rutin för avvikelsehantering - vårdöverenskommelser 
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Yrkanden på sammanträdet 
Iowan Hedendahl (V) yrkar, med instämmande av Lisbeth Ider (V), följande 
(bilaga § 101b): 

1. Förslaget till vårdöverenskommelse återremitteras i avvaktan på 
Regionfullmäktiges beslut om budget 2021.  

2. Beslutet delges till Regionstyrelsen som ett underlag för beredning av en 
kompletteringsbudget som ger bättre förutsättningar för en 
vårdöverenskommelse med styrelsen för Skaraborgs sjukhus. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter proposition på liggande förslag och finner att östra 
hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller detta. 

Skickas till 

• Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, skas@vgregion.se för genomförande 
• Sjukhusdirektör Jörgen Thorn, jorgen.thorn@vgregion.se 
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PROTOKOLLSANTECKNING 

2020-09-24 

Ärende 1 

 

Till  

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 

Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
 

Processen med vårdöverenskommelse för 2021 har varit besvärlig, avseende Covid-19 
och hur effekterna av pandemin ska hanteras framöver. Vi socialdemokrater ser med 
oro på hur tillgängligheten inom hälso-och sjukvården kraftigt har försämrats. Efter 
flera år av moderatstyrda budgetar ser vi konsekvenserna av att regionen inte klarar av 
att uppfylla de vårdgarantier som finns både nationellt och regionalt. Grön-Blåas 
budget för 2021 ger inte heller tillräckligt med resurser för att hälso- och sjukvården 
ska klara sitt uppdrag. 

Trots att den S-ledda regeringen under förra mandatperioden ökade statsbidragen till 
VGR, har samtliga sjukhus underfinansierats varje år sedan 2014. Det har resulterat i 
stora underskott och krav på tuffa besparingsåtgärder med minskad personalstyrka och 
neddragning av utbudspunkter som följd. Läget blir ännu mer utmanande då vi vet att 
verksamheterna måste hantera effekterna av pandemin som till exempel den 
uppskjutna vården i regionen. Vi socialdemokrater kan inte blunda för situationen. 

Förra året inväntade vi att den styrande minoriteten skulle öppna upp för breda 
diskussioner och lösningar på den framtida vården. Detta skedde inte förrän de sista 
veckorna då det var dags att besluta om vårdöverenskommelserna i nämnder och 
styrelser. För oss socialdemokrater var fokuset på att ge sjukhusen rimliga 
förutsättningar att bedriva en tillgänglig, patientsäker och jämlik vård. Vi fick då 
igenom ett antal för oss viktiga förslag som gav betydligt bättre förutsättningar för 
sjukhusen. Det här resulterade i ett nytt förslag med ca en kvarts miljard kronor mer till 
sjukvården, dessutom slopades det ettåriga återbetalningskravet som hade gjort att 
sjukhusen hade behövt spara ytterligare en halv miljard kronor år 2020.  

Det behövs långsiktiga förutsättningar för att bedriva en jämlik vård och därför har vi 
efterfrågat ett helhetsgrepp om sjukvården vilket nu ska tas fram. Vi ser dock 
fortfarande att det politiska minoritetsstyret har uppenbara brister när det gäller 
ledning och styrning. Hälso- och sjukvården behöver en handlingskraftig majoritet som 
ger de förutsättningar och resurser som krävs. 

Sebastian Ekeroth Clausson (S)  

Andre vice ordförande 
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Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen 

 

 

Yrkande 

 

Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden 

2020-09-24      
Ärende 1.  

Vårdöverenskommelse mellan Östra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs 

sjukhus 

Den pågående pandemin har utsatt hälso- och sjukvården för stora ansträngningar, som Västra 
Götalandsregionen och vårdpersonalen efter förutsättningarna klarat av väldigt bra. Nu står vi 
inför utmaningen att klara av att arbeta ikapp den uppsamlade vårdbehov som byggts upp 
under pandemin detta samtidigt som vi måste erbjuda personalen den återhämtning de 
behöver. Det är dessa förutsättningar en vårdöverenskommelse skall undertecknas.  

Tyvärr var utgångsläget inte det bästa när pandemin förändrade situationen. Precis som 
tidigare år har sjukhusen stora underskott och kan med svårighet rekrytera och behålla 
kompetent personal. Följden har varit problem med överbeläggning, inställda operationer och 
långa väntetider på akutmottagningarna. Befolkningens tillgänglighet till vård var redan innan 
pandemin långt otillfredsställande med långa vårdköer. Sjukhusen i Västra Götaland är nästan 
sämst eller sämst i Sverige när det gäller överbeläggning och väntetider på 
akutmottagningarna. Vi vet inte hur många vårdplatser som är stängda på våra sjukhus för att 
det saknas personal att bemanna dem. Men vi vet att patienter utsätts för ökad risk vad gäller 
vårdskador och personalen sliter i en dålig arbetsmiljö. En väl genomtänkt 
vårdöverenskommelse skulle kunna bryta den trend som vi i dag ser.  

Men som tidigare år har en vårdöverenskommelse skapats som inte tar problemen på allvar. 
Detta leder till att Hälso- och sjukvårdsnämnderna kommer att sakna ekonomiskt utrymme att 
skriva realistiska vårdöverenskommelser med sjukhusen. Förelagd överenskommelse är ett 
dokument som kommer att leda till minskad tillgänglighet och fortsatta mål om att minska 
antalet anställda på sjukhusen. All logik säger att de behövs fler anställda för att klara målet 
att ge befolkningen en vård de behöver.  

Det här är vad våra medborgare behöver:  

- Kompensation för befolkningsökning. 
- Fokusera på att öka beställningarna till våra egna sjukhus och utbudspunkter i stället 

för att köra dessa i botten och sedan visa handlingskraft genom att satsa på mer och 
mer upphandlingar av privat vård.  

- Tillföra sjukhusen resurser för att komma till rätta med stora felställningar i nuvarande 
vårdöverenskommelser. Som exempel är psykiatrin och Barn- och ungdomspsykiatrin 
underfinansierade i hela regionen.  
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- Resurser som ger sjukhusen möjlighet att komma till rätta med svårigheterna att 
rekrytera och behålla personal på sjukhusen genom höjda löner och satsningar på 
kortare arbetstid eller överanställning där arbetsmiljön är som sämst och där det är 
svårast att rekrytera och behålla personal.  

Vi vill ta ett helhetsgrepp på detta innan vårdöverenskommelsen beslutas. Vänsterpartiet 
Västra Götaland kommer att presentera en budget som ter ett helhetsbegrepp på detta när 
budgeten beslutas i början av november. Därför vill vi återremittera vårdöverenskommelsen 
och återkomma med ett nytt förslag till budgeten har beslutats. Vänsterpartiet kan inte skriva 
under på att förvärra problem med tillgänglighet, överbeläggningar, arbetsmiljö och fortsatta 
svårigheter att rekrytera och behålla personal. Därför yrkar vi på återremiss på 
vårdöverenskommelsen och att Regionstyrelsen tillskrivs motiveringen. Om det ändå beslutas 
om en vårdöverenskommelse idag kommer vi inte att delta i beslutet.  

 

Förslag till beslut 

Förslaget till vårdöverenskommelse återremitteras i avvaktan på Regionfullmäktiges beslut 
om budget 2021.  

Beslutet delges till Regionstyrelsen som ett underlag för beredning av en 
kompletteringsbudget som ger bättre förutsättningar för en vårdöverenskommelse med 
styrelsen för Skaraborgs sjukhus.  

 

Iowan Hedendahl (V) 

Lisbeth Ider (V) 
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Beslutad av: Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-24
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1. Ramverk för vårdöverenskommelsen 

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrande dokument. Vid en målkonflikt  
mellan budget och andra styrande dokument gäller den senast antagna budgeten. 
 
Vårdöverenskommelsen baseras på invånarnas behov av hälso- och sjukvård inom givna 
ekonomiska ramar och beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning, volymer, 
ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden. 
 
Vårdöverenskommelsen utgår från regionfullmäktiges budget, behovsanalyser och 
regionövergripande beslut när det gäller vårdens innehåll och utveckling samt hälso- och 
sjukvårdsnämndernas mål- och inriktningsdokument. 
 
Regionfullmäktiges budget 2020 anger att hälso- och sjukvårdsnämnderna och 
utförarstyrelserna får i uppdrag att låta 2020 års vårdöverenskommelse och ersättningar vara 
gällande för 2021 och att lägga fokus på långsiktig inriktning, så att beställare och utförare är 
överens om riktning och mål, att lägga fast planeringstal för 2022/2023 samt upprätta och 
förstärka den omställning och nya arbetssätt som skett under 2020. 
 

2022 och 2023 ska vårdöverenskommelserna vara fleråriga. Det innebär att inriktningen ska 
vara känd och utgå från prioriterade mål och långsiktiga strategier. En av förutsättningarna för 
fleråriga vårdöverenskommelser är en samberedning och samordning av 
vårdöverenskommelserna och krav- och kvalitetsböckerna. 
 
För att förtydliga inriktningen ska vårdöverenskommelserna innehålla planeringstal som ska 
ange riktmärken för i vilken takt överföring från slutna till öppna vårdformer/mobil närvård 
förväntas ske och för att öka digitaliseringen. Planeringstal ska även 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. 
 
Tillgängligheten är fortsatt prioriterad, vilket innebär att volymer inom förstabesök och 
behandling inte ska minskas under planperioden. 
 
Planeringstal tas fram gemensamt av beställare och utförare. 
 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanar i ”Anvisningar till 
vårdöverenskommelsearbetet” (Dnr HS 2020-00428) nämnderna att låta beställningen 
avseende ambulansverksamheten vara oförändrad under 2021 i avvaktan på resultatet av den 
utredning som pågår för att ta fram förslag till regiongemensam beställning och finansiering 
av den prehospitala verksamheten. 
 
Beställare och utförare lämnar därför beställning och finansiering av ambulansuppdraget 
oförändrat under 2021. 
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Partnerskap  
Beställare och utföraren ska genom partnerskap och gemensamt ansvarstagande verka för att 
nå regionfullmäktiges prioriterade mål, de långsiktiga strategierna och uppfylla 
vårdöverenskommelsen. 
 
Partnerskapet har sin grund i tillitsdelegationens arbete vilket ytterst handlar om att nå goda 
resultat genom en tydligare samsyn kring vad som ska uppnås. Intentionerna med partnerskap 
är att gemensamt bidra till en större nytta för invånarna, öka kvaliteten i service och tjänster 
till invånarna med större utrymme för innovation. 
 
Utgångpunkten för partnerskapet är uppfyllandet av vårdöverenskommelsen och de 
långsiktiga strategierna. Parterna utvecklar, lär av varandra och åtgärdar problem gemensamt 
snarare än att förvalta vårdöverenskommelsen. 
 
Parterna ska: 

• Bidra efter roll och ansvar. 

• Skapa delaktighet genom transparens. 

• Följa upp beslutade och överenskomna mål samt hitta lösningar på problem och 
avvikelser mot överenskommelsen. 

2. Valfrihet och vårdgaranti 

För att uppfylla vårdgarantin samverkar ägare, beställare och utförare. Beställaren ansvarar 
ytterst för att invånare erbjuds vård inom fastställda garantitider och därmed för att beställa 
vård utifrån prioriterat behov. Utföraren ansvarar för att inom ramen för 
vårdöverenskommelsen utföra vården inom fastställda garantitider. Ägaren ansvarar för 
produktionsstyrning av den samlade kapaciteten vilket bland annat innebär omfördelningar 
mellan regionens sjukhus av beställd vård för optimalt nyttjande av resurserna. 
 
Vårdgarantin omfattar enligt lag samtliga patienter och kliniska områden. Patienter som inte 
kan omhändertas i egen verksamhet ska erbjudas vård hos annan vårdgivare enligt reglerna 
för vårdgaranti. 
 
I första hand ska vården erbjudas i verksamhet inom Västra Götalandsregionen, i andra hand 
hos en utomregional vårdgivare. 
 

Patienter har rätt att välja öppen specialiserade vård utifrån dennes önskemål. Utföraren har 
motsvarande skyldighet att ta emot patienter som söker specialiserad öppen vård oaktat var de 
bor. Utföraren ska ge adekvat information till patient om vårdgaranti och valfrihet på ett 
sådant sätt att patienten, dess närstående eller annan behjälplig person, förstår vad valet 
innebär för den enskilde. Utföraren har det administrativa ansvaret och beställare har det 
ekonomiska ansvaret för valfrihetsvården. 
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3. Långsiktiga strategier 

Utvecklingen av hälso- och sjukvården beskrivs i tre långsiktiga strategier: 

• Omställningen av hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen 

• Framtidens vårdinformationsmiljö 

• Arbetsgivarvarumärket 
 

Omställningen av hälso- och sjukvården och framtidens vårdinformationsmiljö har påverkan 
på vårdöverenskommelsen. Respektive strategi har prioriterade arbetsområden där Beställare, 
Utförare och Ägare har ansvar och olika roller. 

Omställningen av hälso- och sjukvård 
Det övergripande målet med omställningen av vården är en god hälsa för regionens 
befolkning.  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 behöver 
nyttjas bättre. Kvalitetsförbättringar ska vara en ledstjärna i allt utvecklingsarbete 
för att invånarna ska erbjudas en vård med hög medicinsk kvalitet, patientupplevd 
kvalitet och organisatorisk kvalitet. Utföraren ska prioritera och delta i arbetet med 
omställningen. Beställaren ska stödja genom löpande uppföljning. Se bilaga 2. 

Framtidens vårdinformationsmiljö 
Framtidens vårdinformationsmiljö omfattar utveckling av nya vårdprocesser, arbetssätt och 
förenklar arbetet i hälso- och sjukvården och frigör tid för patientarbetet. De övergripande 
målen för invånarna är att det blir enklare att både få information och kommunicera med 
kontakter inom hälso- och sjukvården. 
 
Varje utförare förväntas identifiera de verksamhetsprocesser som behöver utvecklas som 
förberedelse innan genomförandet av framtidens vårdinformationsmiljö. Utföraren ska 
prioritera och delta i arbetet med utveckling och införande av framtidens informationsmiljö. 
Utförarna tillsammans med programmet framtidens vårdinformationsmiljö tar gemensamt 
fram verksamhetsprocesser. 

4. Vårdöverenskommelsens omfattning och giltighetstid 

Beställaren och Utföraren ingår denna vårdöverenskommelse. Utförarens uppdrag beskrivs 
vidare i bilaga 1. 
 
Vårdöverenskommelsens giltighetstid är 2021-01-01 – 2021-12-31. 

5. Förändrade förutsättningar  

Förändringar i linje med omställningen av hälso- och sjukvården ska regleras i 
tilläggsöverenskommelser. Förändringar understigande 1 miljoner kronor omhändertas inte i 
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tilläggsöverenskommelser. Hantering vid flytt av vård sker genom framtagen rutin, 
diarienummer RS 2019-05614. 
 
Om det under överenskommelseperioden uppstår väsentligt förändrade förutsättningar finns 
det ett gemensamt ansvar att hantera den uppkomna situationen. Förändringar av 
utbudspunkter och utbud som påverkar utförarens vårdgrannar, nämndernas 
befolkningsansvar och/eller invånarnas förutsättningar för en god tillgång till vård ska samråd 
ske i enlighet med riktlinjen för samråd, diarienummer RS 2019-04752. 

6. Uppföljning, rapportering och avvikelsehantering  

Uppföljningen bygger på ett partnerskap där tillit, transparens och respekt är grundläggande. 
Förhållningssättet är ett gemensamt ansvarstagande och ska vara lösnings- och målfokuserat. 

För indikatorer och mätetal ska finnas definierade mål, eventuella delmål, acceptansnivåer 
och tidsaspekt. Rapporteringen sker i det regiongemensamma systemet Plan & Styr.  

Beställaren och Utföraren ska arbeta tillsammans med avvikelsehantering. Syftet med 
avvikelsehantering och eskaleringstrappan är att utifrån gemensamma mål arbeta strukturerat 
med åtgärder för att återgå till normalnivå (enstaka avvikelser). Eskalering sker om politiska 
beslut krävs, konsensus inte uppnås eller effekt uteblir trots genomförda åtgärder (Se Rutin 
Avvikelsehantering - vårdöverenskommelser). 

7. Ekonomisk ersättning  

Ersättningstaket för 2021 är 3 973 miljoner kronor och omfattar den vård, behandling och 
utredning som ingår i uppdraget. Se bilaga 3. 
 
Regionfullmäktiges beslut om att skjuta upp andra steget i införandet av gemensamma priser 
för sjukhusen (RS 2020-00752) innebär att sjukhusspecifika priser gäller fortsatt 2021. 

8. Undertecknande parter 
 
Västra Götaland 2020-09-24 
 
 
 
Gunilla Druve Jansson   Pär Johnson 
Ordförande    Ordförande 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden    Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
   
 
 
 
Ida Wernered   Jörgen Thorn 
Ansvarig tjänsteperson   Sjukhusdirektör 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden  Skaraborgs Sjukhus 
Koncernkontoret    
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Bilaga 1 Beskrivning av vårduppdraget  

Beskrivning av basuppdrag 
Denna vårdöverenskommelse reglerar följande vård vid Skaraborgs Sjukhus till invånarna i 
Västra Götaland: 

• Oplanerad vård 

• Planerad vård 
 

Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra vårdgivare, kommuner och 
myndigheter. 

Vid planering och genomförande av vården ska medicinsk prioritering tillämpas, vilket följer 
gängse principer; akut sjuka patienter tas omhand först, patienter med imperativa vårdbehov 
därnäst och patienter med behov av elektiv sjukvård därefter. 
 
Sjukhuset/utförare ska bedriva en jämlik vård som utgår från patientens förutsättningar och 
behov. En jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling ges på lika villkor och 
med gott bemötande till alla oavsett bostadsort, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Uppdrag oplanerad vård  
Skaraborgs Sjukhus har helhetsansvar för verksamheten dygnet runt inom sjukhusets alla 
specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande 
tillstånd eller akut allvarligt insjuknande/skada ska specialiserad akutsjukvård bedrivas 
dygnet runt inom sjukhuset. Tillgängligheten ska vara god för de som behöver 
akutmottagningens resurser. För övriga är det acceptabelt att hänvisas till 
primärvård/jourcentral eller att längre väntetid kan accepteras i vissa fall baserat på utförarens 
medicinska prioriteringar. 
 
Patienter som söker på akutmottagningen men som inte bedöms vara i behov av vård på 
länssjukvårdsnivå ska hänvisas till rätt vårdnivå. 

Uppdrag planerad vård  
Den planerade vården kan innehålla imperativ vård och övrig planerad vård. Imperativ vård 
avser planerad vård som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller 
avlida, till exempel cancersjukvården. 
 
Därutöver omfattar basuppdraget:  

• Vård till invånare i Region Halland enligt samverkansavtal. 

• Vård i enlighet med tillämpningsanvisningar Vårdgaranti och valfrihet i vården (dnr 
HS 2016-0742). 

• FoU-uppdrag. 

• Utbildningsuppdrag. 
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Beskrivning av övriga uppdrag 
• Uppdrag finansierade via regionfullmäktiges budget, regionstyrelsen eller hälso- och 

sjukvårdsstyrelsen, se bilaga 3 sista stycket. 

• Regionala tillgänglighetssatsningar, basvolymer och tillgänglighetssatsningar enligt 
bilaga 5. 

• Uppdrag att bedriva rättspsykiatrisk vård. 
 

 
 
 



 Hälso- och sjukvårdsnämndens Beslut om Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och

Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus 

11 
 

Bilaga 2 Omställning av hälso- och sjukvården  
Regionfullmäktige avsätter medel för att stödja utvecklingen mot mer öppna vårdformer och 
följsamhet till omställningen av hälso- och sjukvården. Fokus 2021 är på nära vård och 
utveckling samt införande av e-tjänster. Omställningen av hälso- och sjukvård ska bidra till 
verksamhet i balans för hela koncernen. 
 
Utföraren har ett ansvar att upprätta genomförandeplan. Planerna är en integrerad del av 
respektive utförares detaljbudget och följs upp enligt gällande rutin. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden kommer efterfråga och stödja utförarna i genomförandet genom bland 
annat ordinarie löpande uppföljning och genom att vara mycket restriktiva med ytterligare 
uppdrag och uppföljningar. Positiva effekter i omställningens riktning till följd av Covid-19 
beaktas och omhändertas i vårdöverenskommelsen i syfte att vidmakthålla önskade 
förändringar och fortsätta utvecklingen. 
 
Utveckla den nära vården 
Vård som patienter behöver ofta ska i första hand ges utanför akutsjukhusen. 
Närsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen i samarbete med den kommunala hälso- och 
sjukvården leder till ökad samordning och kontinuitet av insatser, bättre medicinsk kvalitet 
och högre upplevelse av trygghet hos patienterna. Fokus för närsjukvårdsteamen är de mest 
sjuka, ofta äldre. 
 
Måltal för antal team 2020 gäller även för 2021 Ingen ersättning för utökat antal team utfaller 
från beställaren till utföraren. Hemtagning ska ske genom minskade kostnader för slutenvård. 
 
Tabellen nedan visar hur många närsjukvårdsteam som ska vara etablerade 2020 enligt 
överenskommelser och hur många som faktiskt var etablerade i maj 2020 och måltal 2021. 
 

 
Vårdsamverkansområde 

 
Förvaltning 

 
Mål 
2020 

 
Etablerade 
maj 2020 

 
Mål 
2021 

Fyrbodal NU-sjukvården 4 2 4 
Göteborgsområdet Sahlgrenska Universitetssjukhuset 7 8 7 

Sjukhusen i Väster/Angered 1 1 1 
SAMLA Sjukhusen i Väster/Alingsås 1 1 1 
SIMBA Sjukhusen i Väster/Kungälv 2 1 2 
Skaraborg Skaraborgs Sjukhus 4 4 4 
Södra Älvsborg Södra Älvsborgs Sjukhus 4 4 4 
SUMMA  23 21 23 
 
I Fyrbodal utgörs ett av de etablerade teamen av ett team som Närhälsan ansvarar för, vilket 
inte finansieras genom VÖK 2020 med NU-sjukvården. Målet 2021 för NU-sjukvården är 
därför 3 team. 
Nämnden kommer, förutom för närsjukvårdsteamen, även efterfråga och följa upp utförarens 
medverkan inom andra områden inom Nära vård. 
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Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet   
Delar av den specialiserade vården behöver koncentreras till färre utbudspunkter för bättre 
kvalitet och tillgänglighet. 
 
Sällanvård   
En koncentration av de 32 beslutade områden inom sällanvård avslutas 2020. Nämnden 
kommer under 2021 få ta del av de uppföljningsrapporter som genomförs ett år efter 
genomförd koncentration. Kommande koncentrationer beslutas och regleras enligt gällande 
process och principer. 
 
Regionala traumasjukvården   
Det regionala traumasjukvårdsystemet kommer under 2021 bedrivas som ordinarie 
verksamhet. Ersättningen av det regionala traumacentret är reglerat i överenskommelse 
mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2021. 
 
Primärvårdens brådskande uppdrag   
Primärvårdens brådskande uppdrag är en del av det samlade arbetet kring 
vårdutbudsstrukturen i Västra Götalandsregionen. Därför har piloter som kallas "närakuter" 
förlängts i avvaktan på beslut om samlad utbudsstruktur. Nämnden kommer få ta del av 
uppföljningsrapporter över närakuter 2021. 
 
Utveckla digitala vårdformer och vårdkontakter  
Beslut har tagit att de sex digitala vårdtjänsterna Vårdmöten på distans, Egenmonitorering, 
Webbtidbokning, Stöd och behandling via nätet, 1177 Vårdguidens e-tjänster samt Tjänst för 
egenbedömning/triagering ska införas. De digitala vårdtjänsterna ska ersätta befintliga fysiska 
besök och innebär inte en volymökning utan växling mellan vårdformer. Nämnden kommer 
efterfråga och stödja införandet. 
  
Andelen digitala vårdmöten, (ljud och bild), ska uppnå ett målvärde om fem procent under 
2021 av totala antalet besök (exklusive telefonbesök). 
 
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling  
Utföraren ska delta i utvecklingen av den regionala kunskapsorganisationen och arbetet med 
kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Beställaren kommer följa upp att vården är av hög 
medicinsk kvalitet och stödja införandet av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. 
 
Utvecklingsuppdrag för barn och ungas hälso- och sjukvård  
Uppdraget arbetar med pilotprojekt varav inget ännu är beslutat för breddinförande. 
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Bilaga 3 Ersättningsbilagor 
 
Det totala ersättningstaket för 2021 är 3 973 426 000 kronor. 
 
Den ekonomiska ersättningen baseras på de förutsättningar som anges i Västra 
Götalandsregionens budget, regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2021 (RS 
2020-02906) och anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet från hälso-och 
sjukvårdsstyrelsen (HS 2020-00428). 
 
Beställning avseende vårdvolymer sker på en övergripande nivå enligt ordinarie 
ersättningsbilaga för vårdvolymer och ersättningar. Volymerna finns specificerade på MVO-
koder (Medicinskt verksamhetsområde) i en egen tabell. Dessa uppföljningstal per MVO 
används däremot enbart till uppföljning för jämförelse med historiska utfall samt för att följa 
trender och avser därmed inte en beställning på MVO-nivå. 
 

Sammanställning av ersättning länssjukvård 

  
Fast ersättning 
(tkr) 

Rörlig 
ersättning (tkr) 

Total ersättning 
(tkr) 

Sluten somatisk vård  651 489 778 559 1 430 049 

Öppen somatisk vård 559 229 559 229 1 118 458 

Sluten psykiatrisk vård 
(vuxna) 

144 834 36 209 181 043 

Öppen psykiatrisk vård 
(vuxna) 

109 240 109 240 218 480 

Sluten psykiatrisk vård (barn) 0 0 0 

Öppen psykiatrisk vård (barn) 52 855 52 855 105 710 

Riktade uppdrag  904 406   904 406 

Särskild framställan 15 280   15 280 

Totalt ersättningstak     3 973 426 
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Vårdvolymer och ersättningar länssjukvård  

  

Volym 
Ersättning 
(tkr) 

Genom-
snittlig 
ersättning 
(kr) 

Somatisk vård (exklusive DRG-ersatt 
öppenvård) 

  2 225 925   

-        Sjukhusvårdtillfällen 32 004     

-        DRG poäng 27 642 1 302 979 47 137 

-        Ytterfall   127 070   

-        Besök 211 469 795 876 3 764 

  

DRG-ersatt öppenvård   322 581   

-        Besök 68 418     

-        Poäng 6 843 322 581 47 137 

  

Psykiatrisk vård (vuxna)   399 523   

-        Vårdtillfällen 1 550 35 814 23 106 

-        Vårddagar 19 000 145 228 7 644 

-        Besök 68 043 218 480 3 211 

  

Psykiatrisk vård (barn)   105 710   

-        Vårdtillfällen 0     

-        Vårddagar 0 0   

-        Besök 18 544 105 710 5 700 

  

Förlossningsvård        

-    Planeringstal  2 500     

  

Riktade uppdrag    904 406   

        

Särskild framställan    15 280   

        

Totalt ersättningstak   3 973 426   
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Uppföljningstal länssjukvård per medicinskt verksamhetsområde (MVO) 
Uppföljningstalen per MVO används för att jämföra historiskt utfall och för att följa trender. 
  Volym 
Sluten somatisk vård, vårdtillfällen 32 004 

061 - Palliativ vård 280 

101 - Internmedicinsk vård 9 200 

111 - Lungsjukvård 660 

121 - Infektionssjukvård 1 100 

151 - Medicinsk njursjukvård 400 

201 - Barn- och ungdomsmedicinsk vård 1 450 

211 - Hud- och könssjukvård 26 

221 - Neurologisk vård 290 

231 - Kardiologisk vård 2 260 

551 - Rehabiliteringsmedicinsk vård 100 

301 - Kirurgisk vård 6 145 

311 - Ortopedisk vård 3 205 

361 - Urologisk vård 1 350 

431 - Gynekologisk vård 990 

441 - Förlossningsvård (BB) 3 650 

511 - Ögonsjukvård 28 

521 - Öron-, näs- och halssjukvård 870 

  

DRG-ersatt öppenvård: Besök 68 418 

101 - Internmedicinsk vård 950 

105 - Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 4 300 

108 - Hematologisk vård 640 

111 - Lungsjukvård 580 

121 - Infektionssjukvård 40 

131 - Reumatologisk vård 650 

141 - Allergisjukvård 380 

142 - Allergisjukvård, barn- och ungdom 140 

151 - Medicinsk njursjukvård 60 

156 - Dialysvård 6 500 

197 - Sömnmedicin 980 

201 - Barn- och ungdomsmedicinsk vård 1 400 

211 - Hud- och könssjukvård 7 000 

221 - Neurologisk vård 130 

231 - Kardiologisk vård 1 420 

741 - Onkologisk vård, allmän 400 

301 - Kirurgisk vård 2 075 
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303 - Mag- tarm- sjukvård 1 350 

304 - Kärlkirurgisk vård 120 

311 - Ortopedisk vård 3 503 

361 - Urologisk vård 5 400 

431 - Gynekologisk vård 3 600 

451 - Obstetrisk och gynekologisk vård 4 750 

511 - Ögonsjukvård 18 700 

521 - Öron-, näs- och halssjukvård 1 800 

411 - Anestesi- och intensivvård 500 

831 - Klinisk fysiologi 1 050 

  

Öppen somatisk vård exklusive DRG-ersatt vård 211 469 

061 - Palliativ vård 620 

101 - Internmedicinsk vård 6 500 

105 - Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 3 100 

108 - Hematologisk vård 5 300 

109 - Strokevård 200 

111 - Lungsjukvård 2 100 

121 - Infektionssjukvård 3 100 

131 - Reumatologisk vård 5 400 

141 - Allergisjukvård 2 000 

142 - Allergisjukvård, barn- och ungdom 1 100 

151 - Medicinsk njursjukvård 3 400 

156 - Dialysvård 1 000 

161 - Endokrinologisk vård 1 700 

197 - Sömnmedicin 5 200 

198 - Obesitas 200 

199 - Diabetologisk vård 3 600 

201 - Barn- och ungdomsmedicinsk vård 17 500 

211 - Hud- och könssjukvård 13 300 

221 - Neurologisk vård 2 400 

231 - Kardiologisk vård 8 200 

241 - Geriatrisk vård 300 

551 - Rehabiliteringsmedicinsk vård 1 000 

741 - Onkologisk vård, allmän 7 700 

301 - Kirurgisk vård 6 050 

303 - Mag- tarm- sjukvård 3 500 

304 - Kärlkirurgisk vård 1 200 

311 - Ortopedisk vård 18 900 

316 - Käkkirurgi 4 600 

361 - Urologisk vård 4 200 

431 - Gynekologisk vård 10 900 
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441 - Förlossningsvård (BB) 5 200 

451 - Obstetrisk och gynekologisk vård 2 500 

511 - Ögonsjukvård 19 000 

521 - Öron-, näs- och halssjukvård 15 700 

751 - Onkologisk vård, gynekologisk 1 200 

096 - Somatisk dagsjukvård 900 

411 - Anestesi- och intensivvård 49 

412 - Smärtbehandling 900 

561 - Sjukgymnastikverksamhet 9 150 

564 - Arbetsterapiverksamhet 1 600 

599 - Logopedverksamhet 1 800 

831 - Klinisk fysiologi 4 600 

883 - Klinisk näringslära 1 500 

950 - Kuratorsverksamhet 3 100 

  

Psykiatrisk vård (vuxna), Vårdtillfällen 1 550 

901 - Allmänpsykiatrisk vård, vuxna 1 550 

  

Psykiatrisk vård (vuxna), Vårddagar 19 000 

901 - Allmänpsykiatrisk vård, vuxna 19 000 

  

Psykiatrisk vård (vuxna), Besök 68 043 

901 - Allmänpsykiatrisk vård, vuxna 68 043 

  

Psykiatrisk vård (barn), Besök 18 544 

931 - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård 18 544 

  

Psykiatrisk vård (barn), Vårddagar 0 

931 - Barn- och ungdomspsykiatrisk vård 0 

  
 



 Hälso- och sjukvårdsnämndens Beslut om Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och

Vårdöverenskommelse 2021 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs Sjukhus 

18 
 

 

Beskrivning av riktade uppdrag och särskild framställan länssjukvård 

  

Ersättning 
(tkr) 

  

Riktade uppdrag totalt 904 406   

Akutmottagning 121 676   
Ambulansverksamhet 170 029   

Valfrihetsvård administration 173   

Rehabiliteringsvistelser 8 885   
Köpt vård högspecialiserad och 
psykiatri 18 223   

Garantivård 6 204   

Hjälpmedel 63 195   

Receptläkemedel öppenvård 307 576   

Läkemedelsnära produkter 62 787   

Palliativt team i Lidköping 3 436   

Käkkirurgi 7 419   

Rättspsykiatri 24 platser 63 975   

Ansiktsprotetik 2 261   

RU Struktur utbudspunkt 60 625   

RU Struktur randning 6 157   

Omställningsbidrag 2021 
(ortopediplan)  

1 784   

      

Särskild framställan  15 280   
Bedömningsbilar 5 306   

Närsjukvårdsteam 8 552   
IBD-home 174   
Käkkirurgi prestationsersatt del 1 248   

 
Akutmottagning, somatisk vård 
Det riktade uppdraget omfattar öppenvårdsbesök, det vill säga besök på akutmottagning som 
inte leder till inskrivning, på enheter som har öppet dygnet runt i lokaler avsedda för enbart 
akut verksamhet. 
 
Ambulansverksamhet 
Ambulanssjukvård och liggande transporter inklusive vidaretransporter, administration och 
ambulansdirigering (SOS-alarm). 
  
Valfrihetsvård administration  
Utföraren har det administrativa ansvaret och beställaren har ett ekonomiskt ansvar för 
valfrihetsvården. 
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Närsjukvårdsteam 
Närsjukvårdsteam bedriver specialiserad vård i hemmet, det vill säga vård som kräver 
specialistmedicinsk kompetens och specialistkompetens inom omvårdnad som utgår från 
specialistvårdsverksamhet, i samverkan med hemsjukvårdsläkare samt kommunal hälso- och 
sjukvård. Arbetet ska vara teambaserat, personcentrerat och proaktivt och bedrivas för de 
patientgrupper där arbetssättet skapar patientnytta. 
 
Hjälpmedel  
Avser ersättning för personligt förskrivna hjälpmedel och hjälpmedel vid medicinsk 
behandling. Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel reglerar hälso- och 
sjukvårdsansvaret, kostnader och regler för förskrivning. Ersättning avser även tillverkning 
och anpassning av ortopediska hjälpmedel i de fall sjukhuset har denna verksamhet i egen regi 
samt ersättning för samordningsfunktion inom hjälpmedelsområdet. 

 
Receptläkemedel  
Avser ersättning för läkemedel inom läkemedelsförmånen som förskrivs med sjukhusets 
arbetsplatskoder. Ersättningen är reducerad med de intäkter som sjukhuset får från annat håll, 
till exempel solidarisk finansiering, ordnat införande, rabatter eller annan återbäring. 
 
Läkemedelsnära produkter  
Avser ersättning för läkemedelsnära produkter inom förmånen (diabetes och stomi, delar av 
nutrition) samt inkontinens, nutrition. Regionala handböcker för förskrivning reglerar hälso- 
och sjukvårdsansvaret, kostnader och regler för förskrivning. Avser också ersättning för 
hanteringskostnader från Regionservice. I ersättningen ingår inte ersättning för patientavgifter 
kopplat till nutrition (tidigare SÄRNÄR). 
 
Palliativt team i Lidköping 
Palliativt team med placering i Lidköping. Teamet ska samarbeta med Hospice Gabriel. 
 
Rättspsykiatri  
Verksamheten avser specialistvård för patienter som av domstol överlämnats till 
rättspsykiatrisk vård. Ersättningen avser 24 vårdplatser. 
 
Ansiktsprotetik 
I uppdraget ingår att tillhandahålla ansiktsprotetik riktad till invånarna i Skaraborg. 
Ansiktsprotetik är ett regionuppdrag där beslut om koncentration skett under 2020. 
Koncentrationen har inte föranletts av att någon ekonomisk översyn eller omfördelning av 
resurser mellan förvaltningarna i VGR. I dagsläget är frågan om långsiktig finansiering inte 
löst. 
 
Strukturersättningar för utbudspunkter 
Den beslutade ersättningsmodellen för gemensamt DRG-pris innebär att Skaraborgs Sjukhus 
ska kompenseras för de kostnader som Skaraborgs Sjukhus Mariestad och Falköping innebär. 
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Strukturersättning randning  
Den beslutade ersättningsmodellen för gemensamt DRG-pris innebär att sjukhusen ska 
ersättas för de kostnader de har då läkare under utbildning randar sig på ett annat sjukhus. 
 
Omställningsbidrag ortopediplan 
Uppdraget avseende basvolymer inom ortopediplanen ingår från 2021 i 
vårdöverenskommelsen från att tidigare ha finansierats av tillgänglighetsmedel. Budgeterade 
volymer samt ersättning från tillgänglighetsmedlen har därmed ingått i beräkning av beslutat 
DRG pris. Den faktiska DRG vikten skiljer däremot från den budgeterade vilket innebär ett 
ökat volymkrav för att uppnå samma ersättning som tidigare. Ett avdrag görs därför för det 
ökade volymkravet räknat i DRG poäng inklusive DRG-ersättning för de avdragna DRG-
poängen. Denna ersättning redovisas som ett omställningsbidrag utan volymkrav. Inför 
vårdöverenskommelsen 2022 ska dessa medel återföras till DRG-ersatt vård utan volymkrav. 
 
Bedömningsbilar 
Bedömningsbilar inom den prehospitala vården riktar sig till patienter med somatiska 
och/eller psykiatriska vårdbehov. Bedömningsbilarna är bemannade med kompetens som 
svarar upp för en första bedömning av patientens behov, stödjer rätt vårdnivå och/eller ger 
behandling. 
 
Ordinerad egenmonitorering IBD-home 
Egenmonitoreringen är för patienter med inflammatorisk mag- och tarmsjukdom, kallad IBD-
home. IBD-home är ett arbetssätt vid sjukhus där patienter förses med utrustning och teknik 
för att själv mäta värden och kommunicera med sin mottagning. 
Planeringstalet för 2021 är 40 antal patienter inskrivna för IBD-home. 
 
Käkkirurgi 
Beställningen för tandvård omfattar följande: 

- Käkkirurgi för målgrupp 0-23 år och §2 (tandvård som led i medicinsk vård, både 
elektivt och akut) 

- Akutsjukvård inom ramen för käkkirurgins kompetens, måndag till fredag (Övrig tid 
inom öron-, näsa- och halsområdet) 

- Radiologi för målgruppen 0-23 år och §2 
Inom käkkirurgi inordnas vård inom den aktuella specialistkompetensen med avgränsning 
mot övrig specialiserad sjukvårdskompetens. Avgränsning mot allmäntandvårdens åtagande 
redovisas i dokumentet ”Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård”. 
Verksamheterna strävar efter ett snabbt omhändertagande, varför målsättningen är att 
oprioriterade patienter inte ska vänta mer än 3 månader på behandling. I uppföljningen av 
verksamheterna ingår att redovisa utförda åtgärder och uppnått resultat. 
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Principer för ersättning till utföraren  
Det totala ersättningstaket är fördelat mellan prestationsersättning (fast och rörlig ersättning), 
ersättning för riktade uppdrag och särskild framställan. 
 
Ersättningstaket kan inte överskridas såvida inget annat avtalats eller beslutats. 
 
Det planerade införandet av gemensamma sjukhuspriser 2021 avseende DRG-ersättning och 
sluten psykiatrisk vård är uppskjutet till 2022, vilket innebär sjukhusspecifika priser år 2021 
(RS 2020-03316). Justeringar enligt beräkningsunderlaget till beslut om priser är även 
omhändertagna i sjukhusets ersättningsbilaga. Under 2021 ska ett utvecklingsarbete ske för 
kvalitetssäkring av registreringsunderlag inför införande av DRG som ersättningsmodell för 
all övrig öppenvård 2022. 
 
Telefonbesök som uppfyller kriterierna för kvalificerad hälso- och sjukvård på sjukhusen ska 
ersättas med 50 procent av ersättningen för fysiska besök. 
 
Prestationsersättning 
Sjukhusets prestationsersättning avseende somatisk öppen- och slutenvård ersätts dels med en 
rörlig ersättning som motsvarar 50 procent av helpriset per prestation, dels en fast ersättning 
för återstående 50 procent. 
 
Sluten somatisk vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per poäng. Sjukhuset ersätts 
för ett sammanhängande vårdtillfälle inom sjukhuset och utifrån en regiongemensam diagnos-
gruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma vårdtillfällen, så kallade kostnadsytterfall, 
får sjukhuset utöver DRG-priset en särskild ersättning. 
 
Dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen vård ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-
pris per poäng utifrån en regiongemensam diagnosgruppsrelaterad viktlista. Övrig öppen 
somatisk vård ersätts med ett fast pris per besök. 
 
För vuxenpsykiatrisk slutenvård ersätts sjukhuset med 80 procent fast och 20 procent rörlig 
ersättning. Ersättning utgår med ett fast pris per vårdtillfälle och vårddygn. Vid beräkning av 
priset i vårdöverenskommelserna är utgångsläget den totala ersättningen för vuxenpsykiatrisk 
slutenvård där 80 procent av ersättningsutrymmet avser ersättning för vårddygn medan 20 
procent avser ersättning för vårdtillfällen. 
 
Öppenvården inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin ersätts med 50 
procent fast ersättning och 50 procent rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen är 
priskodsersatt. 
 
Riktade uppdrag 
Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt Västra Götalandsregionens ersättningsmodell 
utgå för uppdrag som är svårt eller olämpligt att prestationsersätta, såsom 
ambulansverksamhet, receptläkemedel eller nystartad verksamhet. 
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Särskild framställan 
Uppdrag som är under uppbyggnad eller initialt kan vara svårbedömda avseende start-
tidpunkt och/eller volym ersätts efter särskild avstämning. 
 
Patientavgifter 
Sjukhuset debiterar patientavgifter enligt de regler som fastställts av Västra Götalandsregio-
nen. Patientavgifterna behålls av sjukhuset. 
 
Köpt rättspsykiatrisk vård  
Köpt rättspsykiatrisk vård utanför Västra Götalandsregionen ersätts av hälso- och sjuk-
vårdsnämnderna efter att regionala samrådsgruppen för rättspsykiatri (LRV) prövat ärendet. 
Regionens rutiner för köp av utomregional vård ska följas. 
 
Vårdhygien 
Hälso- och sjukvårdsdirektören har fastställt ett förtydligat regionalt direktiv angående 
vårdhygienisk verksamhet (HS 2018-00712). Direktivet innebär att vårdgivare med offentlig 
finansiering ska kunna utnyttja vårdhygienisk kompetens utan kostnad för vårdgivaren.  För 
privata vårdgivare med avtal enligt (LOU), gäller regeln om fri nyttighet när nya vårdavtal 
enligt LOU träder i kraft. 
Privata vårdgivare utan offentlig finansiering ska själva bekosta köpt tjänst från vårdhygienisk 
enhet. Det regiongemensamma priset 2020 är 1 200:-/timme. 
 
Särskilda ersättningsmodeller  
 
Förlossning 
För förlossningsvården tillämpas en särskild ersättningsmodell som gäller patienter hemma-
hörande i VGR. För varje verksamhetsår fastställs en nivå avseende planerat antal förloss-
ningar. Upp till denna nivå ersätts sjukhuset enligt sedvanlig ersättningsmodell, 50 procent 
fast ersättning och 50 procent rörlig DRG-ersättning. Denna ersättning ingår i det samtalet 
ersättningstaket för sjukhuset. Vid volymer utöver planerat antal förlossningar utgår ersätt-
ning med 75 procent av gällande fullpris för DRG. Vid färre antal förlossningar i jämförelse 
med planeringsnivå sker reglering mot det samlade ersättningstaket för sjukhuset enligt 
gällande ersättningsmodell. Det innebär att om sjukhuset inte når upp till ersättningstaket sker 
ett avdrag med 50 procent per prestation. 
 
Närsjukvårdsteam 
För Närsjukvårdsteam tillämpas särskild framställan. Ersättningen är 100 procent fast och 
utgår ifrån antal fastställda team enligt beslutade tilläggsöverenskommelser 2019. Ersättning 
utgår för den period som teamen är verksamma. 
 
Teledermatoskopi 
Ersättning för en första Indirekt kontakt/Bedömning av teledermatoskopi utgår som för ett 
fysiskt läkarbesök, upp till den fastställda ersättningen för teledermatoskopi. 
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Ersättning utbetalas endast för antalet bedömningar av teledermatoskopi registrerade enligt 
fastställd rutin (RS 2016-03302). 
 
Ordinerad egenmonitorering IBD-home 
Ersättningsnivån för egenmonitorering 2021 för IBD-home är 4 350 kronor per patient och år 
(HS 2020-00460) upp till den fastställda ersättningen för IBD-home. 
 

Information om tillkommande ersättning från regionfullmäktige (RF) och 
regionstyrelsen (RS) samt hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) 
Kontinuerlig uppdaterad information om tillkommande ersättning från hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen (HSS) kommer att finnas tillgänglig på Västra Götalandsregionens interna 
hemsida under ämnesområde Ekonomi. 
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Bilaga 4 Förändringar jämfört med föregående 
vårdöverenskommelse 
 

Beskrivning av uppdrag 
och förändring 

Vårdvolymer (om 
så är 
aktuellt/möjligt) 

Ersättning 
(tkr) 

Ersättningsform 

Totalt ersättningstak 2020   3 878 570   

  
Justeringar inför 2021       
Justering struktur randning   -288 Riktat uppdrag  

Tillägg basvolymer 
ortopediplan och obesitas 

Sjukvårdstillfällen 340 
st / DRG poäng 376 18 292 Prestationsersättning 

Koncentration av sällanvård 
(ögon) 

Sjukvårdstillfällen 4 st 
/ DRG poäng 4,1. 
Besök 22 st/ DRG 
poäng 4,52 

-28 Prestationsersättning 

Justering innerfall/ytterfall   +/-0 Prestationsersättning 
Räntesänkning internhyra   -19 048 Prestationsersättning 
Central ST-styrning    -4 235 Prestationsersättning 
Index 2%   77 466   

Omfördelning av riktat 
uppdrag 

6 platser rättspsykiatri 
från mobil närvård (15 
994 tkr) 

+/-0 Riktat uppdrag  

Omfördelning av riktat 
uppdrag 

Ansiktsprotetik från 
mobil närvård (2 261 
tkr) 

+/-0 Riktat uppdrag  

Omfördelning till volymer 
203 besök inom VUP 
från mobil närvård 
(688 tkr) 

+/-0 
Riktat uppdrag till 

prestationsersättning 

Utrymme för redan beställda 
telefonbesök i VÖK 2019 nu 
50 %  

1 000 telefonbesök 
inom somatisk ÖV och 
3 000 besök inom VUP 

+/-0 Prestationsersättning 

IBD-home - 46 besök inom 
somatisk ÖV (174 tkr) +/-0 

Prestationsersättning 
till särskild 
framställan 

"Brutet tak" 

1 000 telefonbesök 
inom somatisk ÖV, 3 
840 besök inom VUP, 
1 000 telefonbesök 
inom VUP, 543 besök 
inom BUP och 1 001 
telefonbesök inom 
BUP 

22 700 Prestationsersättning 

Justering ortopediplan - 38 DRG poäng (1 784 
tkr) +/-0 

Prestationsersättning 
till riktat uppdrag 

Totalt ersättningstak    3 973 426   
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Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi  
 
Produktionsvolymer egen regi 
Under 2021 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt att följa upp och planera produktion 
inom de områden som utgör ”PK”. Inom dessa områden har Västra Götalandsregionen störst 
problem med tillgängligheten; ca 90 % av patienterna som väntat i mer än 90 dagar på första 
besök eller behandling i mer än 90 dagar finns här. 
 
I Västra Götalandsregionen införs från och med 2022 fleråriga vårdöverenskommelser. 
Volymerna i vårdöverenskommelserna ska dock uppdateras inför respektive verksamhetsår. 
Därav omfattar volymerna enbart år 2021. 
 
Underlaget har tagits fram i gemensam beredning mellan sjukhusens förvaltningar och 
Koncernkontoret, inom ramen för den operativa styrgruppen för tillgänglighet och produktion. 
Beredningsarbetet har innefattat en bedömning av vilket vårdbehov som föreligger för att 
Västra Götalandsregionen (VGR) ska kunna leverera vård inom vårdgarantins ramar, samt för 
att VGR ska kunna minska nuvarande antal väntande över 90 dagar. Sjukhusen har gjort 
kvalitativa justeringar av den samlade behovsbedömningen. Därefter har respektive sjukhus 
bedömt den egna kapaciteten och behov av externa köp, samt fördelat av den egna kapaciteten 
på bas- respektive tilläggsvolymer. 
 
Föreslagna produktionsvolymer utförda i egen regi tillsammans med de volymer som kommer 
att avropas från andra utförare väntas skapa förutsättningar för att målet uppfylls. 
 
Överenskomna volymer biläggs berörda hälso- och sjukvårdsnämnders och sjukhusstyrelsers 
vårdöverenskommelser 2021. Framtagna produktionsvolymer kommer att följas och 
regelbundet rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnderna, sjukhusförvaltningarna, 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen samt koncernledning hälso- och sjukvård. 
Rapporten kommer att finnas tillgänglig för övriga intressenter varje månad. 
 
De volymer som nu beslutas kan under året behöva justeras till exempel beroende på 
förändringar i sjukhusens förmåga att uppfyllda sina åtaganden, möjligheten att öka sina 
åtaganden och förändrade behovsbilder. 
 
Bas- och tilläggsvolymer för Skaraborgs sjukhus 2021 framgår av nedanstående tabell. 
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Behov SkaS

Volym 2021 5 500

Bas 2021 5 000

Tillägg 2021 500

Volym 2021 6 400

Bas 2021 5 500

Tillägg 2021 900

Volym 2021 6 700

Bas 2021 6 500

Tillägg 2021 200

Volym 2021 5 600

Bas 2021 5 100

Tillägg 2021 500

Volym 2021 6 500

Bas 2021 5 000

Tillägg 2021 1 500

Volym 2021 2 300

Bas 2021 1 800

Tillägg 2021 500

Volym 2021 4 000

Bas 2021 3 850

Tillägg 2021 150

Volym 2021 0

Bas 2021 0

Tillägg 2021 0

Volym 2021 0

Bas 2021 0

Tillägg 2021 0

Volym 2021 500

Bas 2021 300

Tillägg 2021 200

Volym 2021 100

Bas 2021 100

Tillägg 2021 0

Volym 2021 1 150

Bas 2021 1 150

Tillägg 2021 0

Volym 2021 2 070

Bas 2021 2 070

Tillägg 2021 0

Volym 2021 2 400

Bas 2021 2 350

Tillägg 2021 50

Volym 2021 900

Bas 2021 900

Tillägg 2021 0

Volym 2021 0

Bas 2021 0

Tillägg 2021 0

Volym 2021 250

Bas 2021 250

Tillägg 2021 0

Volym 2021 0

Bas 2021 0

Tillägg 2021 0

Volym 2021 1 050

Bas 2021 1 050

Tillägg 2021 0

Volym 2021 850

Bas 2021 600

Tillägg 2021 250

Volym 2021 2 300

Bas 2021 2 200

Tillägg 2021 100

Volym 2021 330

Bas 2021 150

Tillägg 2021 180

Volym 2021 0

Bas 2021 0

Tillägg 2021 0

Volym 2021 350

Bas 2021 285

Tillägg 2021 65

Volym 2021 3 905

Bas 2021 2 905

Tillägg 2021 1 000

Handkirurgi 2 900

Besök

Ortopedi 38 300

Hud 49 000

Ögon 51 000

ÖNH 32 500

Gynekologi 33 000

Urologi 15 500

Allmän kirurgi 25 500

Behandling

Rygg 2 100

Gynekologi 8 500

Övrig ortopedi

Plastikkirurgi 3 000

Plastikkirurgi 3 000

Neurologi 4 900

14 500

Allmän kirurgi 19 500

ÖNH 10 000

Övriga ögon 16 000

Handkirurgi 2 500

Urologi 6 300

Protes 4 200

Katarakt 17 500

Ablation 1 100

Axlar 400

Obesitas 700

Koloskopier
Svårbedö

mt behov
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Bilaga 6 Uppföljning  
 
Regionfullmäktiges mål och fokusområden 
Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mål och fokusområden sker i 
ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra Götalands-
regionen. 
 
Uppföljningsbilagan har uppdaterats med regionfullmäktiges mål och fokusområden 2021. 

 
Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och fokusområden 
Hälso- och sjukvårdsnämndens mål, som är specifikt riktade till vårdgivaren, följs upp i 
samband med dialogmöten eller på annat sätt som överenskommits av parterna. 
 
Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, både på politisk- och tjänstemannanivå, 
för uppföljning av vårdöverenskommelsen. På dialogmöten kan även andra aktuella frågor 
gällande vården hanteras. 
 
Vårddata och underlag för uppföljning 
Vårddata hämtas av beställaren i befintliga rapporteringssystem såsom VEGA, Freja, Plan 
och Styr och Kvartalen. Annan relevant data eftersöks i möjligaste mån i Koncernkontorets 
samlade uppföljningsrapporter. Kvalitativ redovisning från utföraren kan bli aktuell i vissa 
fall.
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Grunduppföljning VÖK Indikator/uppföljningsområde Uppföljning, tidpunkt och källa 

 
Uppgiftslämnare 

Tillgänglighet 
(befolkningsperspektiv) 

Digitala vårdkontakter 
1. Andel mottagningar som erbjuder 

digitala vårdkontakter med ljud och 
bild och/eller hemmonitorering 

Delår, ÅR Utförare 

Tillgänglighet 
(befolkningsperspektiv) 

Mobila team 
1. Antal mobila team som ger vård i 

hemmet  
2. Antal patienter som får vård i hemmet 

av mobila team 
3. Antal vårdkontakter som utförs av 

mobila team i patientens hem i 
förhållande till det totala antalet 
vårdkontakter inom nämndens område 

Delår, ÅR 
 

Utförare 

Medicinsk kvalitet Kvalitetsindikatorer enligt beslut RS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapportering i nämnd i samband 
med delår 
 
 

Koncernkontoret 
Regional vårdanalys  
 
 
 
 

 Bevakning av "Sjukhusrapporten med 
förbättringsförslag" 
Måltal: 
Genomförda förbättringar enligt angiven 
tidsram 

Delår 2, ÅR 
Källa: Plan och styr 
 

Utföraren 
 
 
 

Patientsäkerhet 
 

Regional patientsäkerhetsplan 2021 
 
Vårdrelaterade infektioner: 
Andel patienter i slutenvård med VRI ska 

Delår 2, ÅR 
 

Koncernkontoret 
Patientsäkerhetsenhet 
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understiga 5 % 
 
Trycksår:  
Förekomst kategori 2-4 ska understiga 5%  
Förekomst kategori 1-4 ska understiga 3 % 
 
Fall: 
Andel vårdtillfällen med fallskada ska 
understiga 0,5 % 
 
Läkemedelrelaterade skador:  
Olämpliga läkemedel till personer 75 år och 
äldre ska minska 
 
AB-resistens: 
AB-ronder ska införas på minst 2-5 
verksamheter med hög antibiotikaförskrivning 
per sjukhusförvaltning 

Jämlik vård 
 
 

Handlingsplan Mänskliga rättigheter: 
- HBTQ - kompetens och bemötande 
 
 
Våld i nära relationer (VKV): 
-Antal personer som utbildats i metodstödet 
"fråga våld på rutin" 
 
-Antal enheter/verksamheter som har rutiner 
enligt RMR "Våld i nära relationer" 

ÅR 
MR: Redovisar utfall till 
Regionstyrelsen våren 2020 
 
 

Koncernkontoret 
Utföraren 
 
 

Samverkan Antal dagar för utskrivningsklara per 
kommun och per sjukhus (trendanalys) 
 
Vårdtid som utskrivningsklar (medelvårdtid på 
antal kalenderdagar som patienter varit kvar 
inom slutenvården som utskrivningsklar) per 
kommun och per sjukhus. 

Delår, ÅR 
 
 
 
 
 
 

Koncernkontoret 
SAMSA 
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 Antal slutenvårdstillfällen som leder till 

samordnad individuell planering per kommun 
och sjukhus. 
 
Deltagande samverkansnätverk 

ÅR 
Dialogform 

Utförare 
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Basuppdrag Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Uppgiftslämnare 
Vårdgaranti 
 

Måluppfyllelse för vårdgaranti 
 
Somatisk vård: 
-Andel patienter som väntat högst 90 dagar 
på ett förstabesök /MVO 
-Andel patienter som väntat högst 90 dagar 
på åtgärd eller behandling/MVO 
 
Cancersjukvård: 
Regional vårdgaranti cancer, 
 - vuxna förstabesök inom 14 dagar 
 -  barn förstabesök inom 2 dagar 
SVF 
- Antal patienter som utretts enligt SVF  
- andel klarade inom målledtid/SVF 
- andel av startade SVF som lett till 
cancerdiagnos 
 
Psykiatri: 
Andel patienter som väntat högst 30 dagar på 
första besök inom BUP 
 
Andel patienter som väntat högst 30 dagar på 
behandling eller utredning  
 
Andel patienter som väntat högst 90 dagar på 
första besök inom VUP 
 
Andel patienter som väntat högst 30 dagar på 
behandling/åtgärd 

Kvartalsvis 
 
 

Koncernkontoret 
Regional 
vårdanalys 
 

Oplanerad vård 
Akutmottagning 
 

TVT: 
1.Andel patienter där total vistelsetid ≤4 
timmar vid besök på akutmottagning 

Delår, ÅR 
Källa: Databas för akutmottagningarna, 
verksamhetsanalys 

Koncernkontoret 
Regional 
vårdanalys 
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2 .Antal besök på akutmottagning per månad, 
fördelat på prioritet 1, 2 och 3-4 

Öppenvård 
 

1. Antal/andel besök/MVO fördelat på  
- läkarbesök, planerat/oplanerat 
- övriga besök, planerat/oplanerat 
 
2. antal/andel besök/MVO fördelat på 
- typ (telefon, digital, fysiska besök)  
För digitala besök gäller Måltalet 5% av 
totala antalet besök 
 
3. Antal/andel NORD-DRG besök/MVO 

Delår, ÅR 
Källa: SKL väntetidsdatabas, regional 
väntetidsrapportering, FREJA, VEGA 
 
 

Koncernkontoret 
Regional 
vårdanalys 

Slutenvård Antal vårdtillfällen per MVO fördelat på 
planerat och oplanerat i förhållande till 
beställning (mäts för att se trend) 
 
Antal DRG-poäng (trend för vårdtyngd) 

Delår, År 
Källa: VEGA, Freja 
 
 
Freja 

Koncernkontoret 

Rättspsykiatrisk vård Uppföljning genom regionala 
samrådsgruppen för rättspsykiatri (t ex 
beläggningsgrad, köpt vård, såld vård och 
samverkan mellan enheterna inom VGR) 
 

ÅR Koncernkontoret 
Regional 
vårddataanalys 

Förändringar Bilaga 4: Genomförda förändringar som 
beslutats i överenskommelser 

  

Ersättning Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa  
Enligt bilaga 3 I förhållande till de uppgifter som anges i 

bilaga 3  
Delår, ÅR  
 

Koncernkontoret 
Ekonomi 

Tilläggsöverenskommelser  
 

Enligt beslut i tilläggsöverenskommelser Delår 1+2, ÅR Koncernkontoret 

Riktade uppdrag Indikator Uppföljning, tidpunkt och källa Uppgiftslämnare 
Akutmottagning Se ”oplanerad vård”   
Ansiktsprotetik Utförda åtgärder och uppnått resultat ÅR Skaraborgs 

Sjukhus 
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Palliativt team i Lidköping Antal patienter som får vård i hemmet. 
Antal vårdkontakter som utförs i patientens 
hem  

ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 

Aktiviteter kopplade till 
regionfullmäktiges prioriterade mål:  

  

”Den medicinska kvaliteten ska öka och 
den organisatoriska effektiviteten 
förbättras” 

Indikator 
 

Uppföljning, tidpunkt och källa Uppgiftslämnare 

Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att 
minska problemet med överbeläggningar. 

Antal patienter som är utlokaliserade per 
sjukhus inom Skaraborgs Sjukhus 
(Falköping, Lidköping och Skövde). 
 

Delår, år 
Källa: Plan&Styr 
 
Presenteras som trend 

Koncernkontoret 
(SAMSA-
förvaltning) 

Sammanhållen vård för personer med 
neurologiska sjukdomar 

Finns tillgång till MS-sjuksköterska och 
Parkinsonsjuksköterska enligt regionala 
riktlinjer 

ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 

”Invånarnas tillgänglighet till digitala 
vårdformer ska öka, liksom 
verksamhetens användning av digitala 
lösningar”  

  

Följa utvecklingen om vårdmöten på 
distans 

Se uppföljning Basuppdrag  

ÅR Koncernkontoret 
Regional 
vårdanalys 

Följa utvecklingen med egenmonitorering 
Se Grunduppföljning VÖK 

Delår, ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 

Fler invånare ska kunna boka tid via 
webbtidbokning 

Antal enheter som erbjuder webbtidbokning. 
Beskriv vilka. 

ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 

Stöd och behandling via nätet Kvalitativ beskrivning. Vilka verksamheter 
erbjuder behandling via nätet och vilken 
behandling 

ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 

Följa upp vilka e-tjänster som är under 
utveckling på Skaraborgs Sjukhus 

Kvalitativ beskrivning om vad som pågår 
inom e-tjänster och till vilka målgrupper 

ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 

”Invånarnas tillgång till den vård de 
behöver ska öka”  

  

Öka tillgången till vård med mobila team 
inom vuxenpsykiatri, palliativ vård och 

Antal personer som får vård i hemmet av 
mobila team fördelat per kommun 

ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 
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mellanvårdteam inom BUP 
Antal närsjukvårdsteam ska öka till fyra 
på Skaraborgs Sjukhus och fler ska få 
vård i hemmet  

Antal individer och vårdkontakter för 
närsjukvårdsteamen 

ÅR Skaraborgs 
Sjukhus 

”Den psykiska hälsan ska förbättras 
liksom tillgängligheten till vård för 
personer med psykisk sjukdom”  

  

Följa upp vårdgarantin 

Se uppföljning av Basuppdrag  

ÅR Koncernkontoret 
Regional 
vårdanalys 

Aktiviteter kopplade till hälso- och 
sjukvårdsnämndens prioriterade mål: 

   

”En god och jämlik hälsa i 
befolkningen och verka för att minska 
de påverkbara hälsoklyftorna”  

   

Suicidprevention med särskilt fokus på 
män över 70 år. 

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel 
till män och kvinnor över 70 år ska minska 

ÅR Koncernkontoret  
Patientsäkerhetse
nheten 

Främja kompetenshöjning för att 
uppmärksamma tidiga tecken om suicid 
genom att tillgängliggöra det nationella 
webbverktyget Suicidprevention i Svensk 
sjukvård (SPISS) 

Antal enheter som genomgått det nationella 
webbverktyget SPISS 

Följa utvecklingen under 2021 
ÅR 

Skaraborgs 
Sjukhus 
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 Regionfullmäktiges beslut om Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus - SKAS 2020-00606-1 Regionfullmäktiges beslut om Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus : Beslut RS 2019-06257 Protokollsutdrag regionfullmäktiges sammanträde 2020-09-22 § 173 - Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.msg

From: Britt-Marie Gustafsson 
Sent: den 6 oktober 2020 13:25 
To: Skaraborgs Sjukhus FB; kabille.12@gmail.com; Malin Pettersson (V) 
Subject: Beslut RS 2019-06257 Protokollsutdrag regionfullmäktiges sammanträde 

2020-09-22 § 173 - Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
Attachments: Beslut RF § 173-2020 ledamot Skas.pdf 
 
Översänder regionfullmäktiges beslut 2020-09-22 § 173 - Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus. 
 
 
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 
 
 
 



 Regionfullmäktiges beslut om Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus - SKAS 2020-00606-1 Regionfullmäktiges beslut om Ledamot i styrelsen för Skaraborgs sjukhus : Beslut RF § 173-2020 ledamot Skas.pdf



 Regionstyrelsens beslut om Yttrande över remiss om promemorian Reglering av

From: Stefan Westling Didrik on behalf of Regionstyrelsen 
Sent: den 14 oktober 2020 11:29 
To: Habiliteringochhälsa; NU Nusjukv kansli; PV Närhälsan; Regionhälsan; 

Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Sjukhusen väster styrelsen FB; 
Skaraborgs Sjukhus FB; Marina Olsson; Heidi Ström; Lars Wingfors; Agneta 
Resare 

Subject: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 - Yttrande 
över remiss om promemorian Reglering av undersköterskeyrket – 
kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 

Attachments: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 - 
Yttrande över remiss om promemorian Reglering av undersköterskeyrket 
– ....pdf; Remissyttrande över remiss om promemorian Reglering av 
undersköterskeyrket.docx.pdf 

 
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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Protokoll från regionstyrelsen, 2020-10-06 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 294 

Yttrande över remiss om promemorian Reglering av 
undersköterskeyrket – kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) 
Diarienummer RS 2020-04006 

Beslut 
1. Regionstyrelsen yttrar sig över remiss om promemorian Reglering av 

undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 
2020:15) enligt Västra Götalandsregionens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har beretts möjlighet att lämna yttrande över remiss om 
promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och 
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15). Remissvar ska ha inkommit 
Socialdepartementet senast 10 oktober 2020. Promemorian ska komplettera 
beredningsunderlaget till betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 
2019:20). Denna promemoria behandlar nödvändiga ändringar till följd av vård- 
och omsorgsprogrammets nya utformning. Vidare föreslås ändrade 
övergångsbestämmelser i syfte att åstadkomma ett så ändamålsenligt införande av 
reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterska som möjligt. Reglering av 
undersköterskeyrket genom införandet av skyddad yrkestitel kan bidra till ökad 
kvalitet och säkerhet genom krav på utbildningarnas innehåll. En förutsättning för 
en patientsäker vård är att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt utbildning eller 
på annat sätt förvärvad kompetens genom praktisk yrkesverksamhet eller 
fortbildning. Förslag till ändring i Patientsäkerhetslagen (2010:659) med ny 
paragraf, 4 kap. 5 a § föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. 
Övergångsbestämmelserna föreslås gälla under perioden 1 januari 2025 till och 
med 31 december 2034. 

- Västra Götalandsregionen tillstyrker promemorians förslag, att lagen 
träder i kraft den 1 januari 2025. 

- Västra Götalandsregionen tillstyrker promemorians förslag om att den som 
vid ikraftträdandet den 1 januari 2025 och är tillsvidareanställd med 
yrkestiteln undersköterska ska även i fortsättningen få fortsätta använda 
titeln trots att han eller hon inte har fått bevis om rätt att använda den, 
dock längst fram till och med den 31 december 2034. 
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- Västra Götalandsregionen tillstyrker promemorians förslag, att i det fall en 
ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska görs 
senast den 31 december 2034 ska utbildning med inriktning mot vård och 
omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre 
bestämmelser anses likvärdig med utbildning enligt 4 kap. 5 a § andra 
stycket 1. 

- Västra Götalandsregionen avstyrker förslaget i punkt 4. Västra 
Götalandsregionen anser att det inte bara räcker med att ha varit 
yrkesverksam som undersköterska i fem år utan att ha den formella 
utbildning som krävs enligt punkt 3. Det är nödvändigt att en statlig 
myndighet tar ansvar för den validering som kommer behöva genomföras. 
Nationella resurser och goda möjligheter till såväl validering- som 
kompetensutvecklingsinsatser bör finnas under perioden 1 januari 2025 till 
och med 31 december 2034. Detta för att såväl bedöma den reella 
kompetensen som att kunna erbjuda kompetensutveckling i de fall där det 
krävs innan bevis om att använda yrkestiteln ges. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-07-22 

• Remissyttrande 

• Protokollsutdrag från personalutskottet daterat 2020-09-10 § 58 

Efter beslut i regionstyrelsen skickas beslutet till 

• Regeringen  s.registrator@regeringskansliet.se och 
s.sof@regeringskansliet.se  

• Styrelsen för Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se, för 
kännedom 

• Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se, för kännedom 
• Styrelsen för Närhälsan, narhalsan@vgregion.se, för kännedom 
• Styrelsen för Regionhälsan, regiongemensam.halsovard@vgregion.se, för 

kännedom 
• Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 

sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se, för kännedom 
• Styrelsen för sjukhusen i väster, sjukhusen.vaster.styrelsen@vgregion.se, 

för kännedom 
• Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, diariet.skas@vgregion.se, för kännedom 
• Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se, för kännedom 
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• Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se, för kännedom 
• Heidi Ström, heidi.strom@vgregion.se, för kännedom 
• Lars Wingfors, lars.wingfors@vgregion.se, för kännedom 
• Agneta Resare, agneta.resare@vgregion.se, för kännedom 
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 Regionstyrelsens beslut om Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens

From: Stefan Westling Didrik on behalf of Regionstyrelsen 
Sent: den 14 oktober 2020 11:38 
To: Expediering; Ann-Sofi Lodin; Thomas Front 
Subject: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 - Reviderad 

riktlinje för Västra 
Attachments: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 - 

Reviderad riktlinje för Västra-Götalandsregionens hantering av 
invester....pdf; Reviderad riktlinje för Västra-Götalandsregionens 
hantering av investeringar.pdf; Riktlinje för Västra Götalandsregionens 
hantering av investeringar.pdf 

 
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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§ 296 

Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens 
hantering av investeringar 
Diarienummer RS 2019-03085 

Beslut 
1. Regionstyrelsen fastställer ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens 

hantering av investeringar” för Västra Götalandsregionens 
nämnder/styrelser och uppmanar styrelserna för dess majoritetsägda bolag 
att följa riktlinjen. 

2. Regionstyrelsen upphäver ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens 
hantering av investeringar” beslutad 2018-08-28, § 232. 

3. Regionstyrelsen upphäver ”Delegering av beslut mindre 
verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till Västra Götalandsregionens 
ekonomidirektör” beslutad 2016-05-24, § 156. 

4. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i 
regionstyrelsens delegeringsordning till följd av beslutet om Riktlinje för 
Västra Götalandsregionens hantering av investeringar i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen beslutade den 21 januari 2020, § 11, om åtgärder till följd av 
granskning av intern styrning och kontroll av investeringsprojekt. I beslutet fick 
regiondirektören i uppdrag att bland annat återkomma med förslag på reviderad 
riktlinje för hantering av Västra Götalandsregionens investeringar i enlighet med 
föreslagna åtgärder. 

Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar 
innehåller följande kompletteringar: 

• Bestämmelser om avvikelser i hanteringen av investeringar. 

• Milstolpar och tydligare ansvarsförhållanden för större ägarstyrda 
investeringar. 

• Skärpt uppföljning och rapportering av större ägarstyrda investeringar. 

• Förbättrade förutsättningar för prioriteringar. 

• Hantering av upparbetade planeringskostnader för investeringar som inte 
blir av. 
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• Ägarstyrning av investeringar i allmän utrustning. 

• Ekonomi i balans och tydlig plan för finansieringen av de driftkostnader 
som följer med investeringar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07 

• Riktlinje för Västra Götalandsregionens investeringar 

• Protokoll från ägarutskottet 2020-09-15 § 98 

Skickas till 
• Samtliga nämnder/styrelser för genomförande 

• Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se, för kännedom 

• Thomas Front, thomas.front@vgregion.se, för kännedom  
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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-09-07 
Diarienummer RS 2019-03085 
 
 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Kristoffer Ekström 
Telefon: 076-826 86 99 
E-post: kristoffer.ekstrom@vgregion.se

 

Till regionstyrelsen 

Reviderad riktlinje för Västra 
Götalandsregionens hantering av investeringar 
Förslag till beslut 

1. Regionstyrelsen fastställer ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens 
hantering av investeringar” för Västra Götalandsregionens 
nämnder/styrelser och uppmanar styrelserna för dess majoritetsägda bolag 
att följa riktlinjen. 

2. Regionstyrelsen upphäver ”Riktlinje för Västra Götalandsregionens 
hantering av investeringar” beslutad 2018-08-28, § 232. 

3. Regionstyrelsen upphäver ”Delegering av beslut mindre 
verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar till Västra Götalandsregionens 
ekonomidirektör” beslutad 2016-05-24, § 156. 

4. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i 
regionstyrelsens delegeringsordning till följd av beslutet om Riktlinje för 
Västra Götalandsregionens hantering av investeringar i enlighet med 
tjänsteutlåtande daterat 2020-09-07. 

Sammanfattning av ärendet 
Regionstyrelsen beslutade den 21 januari 2020, § 11, om åtgärder till följd av 
granskning av intern styrning och kontroll av investeringsprojekt. I beslutet fick 
regiondirektören i uppdrag att bland annat återkomma med förslag på reviderad 
riktlinje för hantering av Västra Götalandsregionens investeringar i enlighet med 
föreslagna åtgärder. 
 
Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar 
innehåller följande kompletteringar: 

• Bestämmelser om avvikelser i hanteringen av investeringar. 
• Milstolpar och tydligare ansvarsförhållanden för större ägarstyrda 

investeringar. 
• Skärpt uppföljning och rapportering av större ägarstyrda investeringar. 
• Förbättrade förutsättningar för prioriteringar. 
• Hantering av upparbetade planeringskostnader för investeringar som inte 

blir av. 
• Ägarstyrning av investeringar i allmän utrustning. 
• Ekonomi i balans och tydlig plan för finansieringen av de driftkostnader 

som följer med investeringar. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 

Inledning 
Fastighetsinvesteringar hanteras tillsammans med fordons- och 
utrustningsinvesteringar i Västra Götalandsregionens investeringsprocess. 
 
Under senaste året har en rad initiativ tagits för att förstärka och förbättra 
investeringsprocessen. En rad uppdrag har lämnats. Vissa förbättringar är redan 
genomförda, medan andra återstår att besluta om.   
 
Det övergripande målet är att Västra Götalandsregionens investeringsmedel 
används där de skapar mest nytta och i en omfattning som regionen långsiktigt har 
råd med. Alla investeringar ska hanteras inom beslutade ramar. 
 
De åtgärder som föreslås syftar till att lokalförsörjningsprocessen ska vara 
begriplig och tydlig för beslutsfattare och för medverkande 
verksamhetsföreträdare. Den ska också kunna förstås av invånare. De delar av 
processen som behöver regleras och vara kända för berörda handläggare inom 
Koncernkontoret, Västfastigheter och berörda verksamheter ska fastställas i en 
rutin som kompletterar Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av 
investeringar. Regiondirektören beslutar om rutinen. 
 
Investeringsprocessen ger ägaren förutsättningar att prioritera mellan olika 
investeringsbehov, genom att successivt medge fortsatt planering och slutligen 
besluta om genomförande. 
 
Det nu aktuella förslagets syfte är att bidra till regionens avsikt att successivt 
förstärka och förtydliga den övergripande investeringsprocessen och den därtill 
kopplade lokalförsörjningsprocessen. Förslaget är också en del av de uppdrag som 
regionstyrelsen gav den 21 januari 2020. 

Bestämmelser om avvikelser i hanteringen av investeringar 
Tidigare ordning har i all väsentlighet inneburit att regionstyrelsen har hanterat 
inträffade avvikelser, genom att skjuta till mer pengar till olika investeringar. Om 
det uteslutande är ägaren som hanterar inträffade avvikelser innebär det bristande 
incitament för återhållsamhet, som i förlängningen leder till ökade kostnader för 
regionen. Därför är det viktig med tydliga bestämmelser om enskilda 
nämnders/styrelsers ansvar att både förebygga avvikelser och hantera inträffade 
avvikelser. 
 
Avvikelsehanteringen syftar till färre och mindre avvikelser, samt god uppföljning 
och kontroll över de avvikelser som likväl inträffar. 
 
 
 
 
Enskilda nämnders/styrelsers ansvar att följa fattade beslut 
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Alla avvikelser betraktas i ljuset av de beslut som de innebär ett avsteg ifrån. 
Hanteringen av avvikelser inbegriper därmed förändringar i verksamhetsinnehåll, 
ekonomi, tidplan och andra förändrade förutsättningar för projekten.  
 
Både fastighetsnämnden och berörd utförarstyrelse har ett likalydande ansvar att följa 
upp att planering och genomförande av fastighetsinvesteringar sker i enlighet med 
regionstyrelsens beslut. Med införandet av styrgrupper där ägaren är representerad 
skärps följsamheten ytterligare.  
 
Se s. 13–14 i den reviderade riktlinjen. 

Enskilda nämnders/styrelsers ansvar för arbetssätt som förebygger avvikelser 

Den nya investeringsprocessen innebär arbetssätt som förebygger avvikelser, med stöd av 
både tidigare och fler grindvakter och skarpare mothåll i hanteringen av investeringar. Men 
det är inte tillräckligt, det behöver dessutom läggas över ett uttryckligt ansvar på enskilda 
nämnder/styrelser för arbetssätt som förebygger avvikelser. 

Se s. 13 i den reviderade riktlinjen. 

Skyndsam information och förutsättningar för förutsättningslösa beslut om inträffade 

avvikelser 

I pågående planering av investeringar anmäls avvikelser till den samlade beredningen och 
beslutet om investeringsplanen, som en förutsättning för nödvändiga prioriteringar.  

I pågående genomförande av investeringar är utgångspunkten att ägarutskottet skyndsamt 
informeras om inträffade avvikelser och att enskilda nämnder/styrelser därefter lämnar en 
begäran om tilläggsbeslut till regionstyrelsen. Med varje begäran om tilläggsbeslut 
förutsätts det att berörda nämnder/styrelser har gjort en egen ansträngning i hanteringen av 
inträffade avvikelser, med förslag på en åtgärdsplan med omprioriteringar inom befintlig 
budgetram och tidplan för investeringen. 

Se s. 13–14 i den reviderade riktlinjen. 

Administrativ förenkling i hanteringen av mindre avvikelser 

För att undvika mindre ärenden till regionstyrelsen, och att skynda på hanteringen, 
innehåller den reviderade riktlinjen en delegering till ekonomidirektören på 
Koncernkontoret att besluta om mindre avvikelser. Det innebär en utökad delegering, 
jämfört med befintlig delegering till ekonomidirektören att besluta om ägarstyrda 
fastighetsinvesteringar, där den delegeringen i fortsättningen finns i riktlinjen (som därmed 
ersätter det tidigare separata beslutet).  

Se s. 14 i den reviderade riktlinjen. 
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Milstolpar och ansvarsförhållanden för större ägarstyrda investeringar 
 
Milstolpar i planeringen av ägarstyrda investeringar 

 
Befintliga milstolpar med behovsanalys, förstudie och genomförandeplanering 
medför erforderlig uppföljning och kontroll i planeringen av enskilda 
investeringar. 
 
Se s. 9–11 i den reviderade riktlinjen. 
 
Milstolpar i genomförande av ägarstyrda investeringar 

 
Inträffade avvikelser i hanteringen av enskilda fastighetsprojekt visar med 
tydlighet att uppföljningen och kontrollen i genomförandet av ägarstyrda 
investeringar behöver skärpas. En del i den skärpningen är att komplettera den 
löpande uppföljningen och rapporteringen till regionstyrelsen med status på 
genomförandet i samband med milstolpar för större ägarstyrda investeringar. 
Information om status i genomförandet lämnas för alla större ägarstyrda 
investeringar efter de passerade milstolparna för genomförd upphandling 
respektive genomförd detaljutformning av investeringen. Ytterligare milstolpar är 
emellertid projektspecifika och beslutas med fördel om i de enskilda besluten om 
att genomföra investeringar. Till exempel med beaktande av upphandlingsformen, 
om det är en ny- eller ombyggnation eller om det är en omfattande investering 
som genomförs i flera etapper. 
 
En milstolpe i genomförandet av ägarstyrda investeringar innebär ett på förhand 
fastställt uppföljningstillfälle, inte ett nytt beslutstillfälle. Undantaget är 
möjligheten att avbryta en beslutad fastighetsinvestering efter slutförd 
detaljprojektering. 
 
Se s. 11 i den reviderade riktlinjen. 
 
Möjlighet att avbryta en beslutad fastighetsinvestering innan byggstart 

 
En försäkring mot förändrade omständigheter i ett påbörjat genomförande av en 
större fastighetsinvestering är att regionstyrelsen i genomförandebeslutet 
fastställer möjligheten att avsluta investeringen efter slutförd detaljprojektering, 
innan själva byggstarten. Upphandlingen av byggentreprenören sker då med ett 
villkorat avtal, med en ensidig rättighet att avsluta avtalet. I vilka fall det är en 
skälig möjlighet är, i likhet med valet av milstolpar, projektspecifikt och får vägas 
mot den merkostnad som villkorade avtal medför. 
 
Se s. 12 i den reviderade riktlinjen. 
 
 
 
 
 
 



 Regionstyrelsens beslut om Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens

Datum 2020-09-07 
Diarienummer RS 2019-03085 

5 (10) 

Ansvarsförhållanden för ägarstyrda fastighetsinvesteringar 

 
Både fastighetsnämnden och berörd utförarstyrelse ansvarar för ägarstyrda 
fastighetsinvesteringar, vilket påkallar tydliga ansvarsförhållanden dem emellan. I 
tabell 1 sammanfattas ansvar, grindvakter och mothåll i hanteringen av ägarstyrda 
fastighetsinvesteringar. 
 
Tabell 1: Sammanfattning av ansvarsförhållanden i hanteringen av ägarstyrda fastighetsinvesteringar. 

 Huvud-
ansvarig 

Med-
ansvarig 

Mothåll Grindvakt 

Behovsanalys Utföraren - • Övergripande styrdokument Regionstyrelsens 
beslut om att 
påbörja förstudie 
eller ej 

Förstudie Utförar-
styrelsen 

Fastighets-
nämnden 

• Beslutad behovsanalys 
• Plan för finansieringen av 

investeringens driftkostnader 
• Styrgrupp där ägaren är 

representerad 

Regionstyrelsens 
beslut om att 
påbörja/fortsätta 
genomförande-
planering eller ej 

Genomförande-
planering 

Fastighets-
nämnden 

Utförar-
styrelsen 

• Beslutat lösningsalternativ 
och investeringsutgift 

• Plan för finansieringen av 
investeringens driftkostnader 

• Styrgrupp där ägaren är 
representerad 

Regionstyrelsens 
beslut om att 
genomföra 
investeringen eller 
ej 

Genomförande Fastighets-
nämnden 

Utförar-
styrelsen 

• Beslutad lösning och 
investeringsutgift 

• Plan för finansieringen av 
investeringens driftkostnader 

• Styrgrupp där ägaren är 
representerad 

Regionstyrelsens 
beslut om 
inträffade 
avvikelser 
accepteras eller ej 

 
Förslaget innebär ett tydligare ansvar för berörd utförarstyrelse i planeringens 
tidiga skeenden, givet de avgränsade behov som ägaren ställt sig bakom i den 
tidiga kontrollen av investeringsidén. Ansvarsfördelningen är ett led i att 
förhindra idéer från verksamheten om tillägg/ändringar i planeringens senare 
skeenden. Det tydligare ansvaret för förstudien innebär emellertid inte att det ska 
byggas upp en fastighetsfunktion hos varje utförare för att genomföra förstudier. 
Det är fortfarande hos Västfastigheter som metodiken, expertisen och mankraften 
finns samlad i genomförandet av en förstudie för fastighetsinvesteringar, där 
Västfastigheters anpassar sin roll och sitt stöd till enskilda förvaltningars/bolags 
förutsättningar. 
 
Se s. 9–11 i den reviderade riktlinjen. 

Uppföljning och rapportering av större ägarstyrda investeringar  
Uppföljning och rapportering i pågående planering av ägarstyrda investeringar 
sker, i likhet med tidigare, i den samlade investeringsplanen. 
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Uppföljning och rapportering i pågående genomförande av ägarstyrda 
investeringar sker i stället löpande i samband med koncernrapport, delårsrapport 
och årsrapport. Den löpande uppföljningen och rapporteringen kommer i 
fortsättningen att skärpas med: 
 

• Prognoser för hela projekten, inte bara för innevarande år. 
• Information om status i genomförandet i samband med passerade 

milstolpar. 
• Information om väsentliga risker och inträffade avvikelser, med skyndsam 

information om större avvikelser.  

Klarlägganden om upparbetade kostnader för planering av ägarstyrda 
investeringar som inte blir av 
 
Åtgärder som håller nere upparbetade kostnader för planering av ägarstyrda 

investeringar som inte blir av 

 
De grindvakter och mothåll som följer med den nya investeringsprocessen håller 
nere kostnaden för investeringar som inte blir av: 

 
• Tidig ägarkontroll av investeringsidéer. 
• Krav på tydlig plan för finansieringen av en investerings driftkostnader 

redan i förstudien. 
• Ökad tydlighet kring överenskommelser med tredje part.  

 
Dessutom får införandet av styrgrupper där ägaren är representerad en 
återhållande effekt. 
 
Ansvarsfördelning för upparbetade kostnader för planering av ägarstyrda 

investeringar som inte blir av 

 
Praxis har tidigare varit att regionstyrelsen hanterat upparbetade kostnader för 
planering av investeringar som inte blir av, för de förstudier som regionstyrelsen 
accepterat i investeringsplanen. Det har skapat incitament för enskilda 
nämnder/styrelser att anmäla förstudier för fort och därmed med bristande 
kvalitet. Det har varit en vanligt förekommande orsak till avvikelser längre fram i 
hanteringen av ägarstyrda investeringar. 
 
Om berörd utförarstyrelse i stället är med och ansvarar för den upparbetade 
kostnaden om planeringen inte leder till en investering skapar det incitament för 
att planeringen blir genomarbetad. Men ju fler steg som regionstyrelsen 
godkänner i hanteringen av en investering, desto större del av kostnadsansvaret 
står rimligen regionstyrelsen om investeringen i slutändan inte blir av.  
 
Se s. 15 i den reviderade riktlinjen. 

Förutsättningar för prioriteringar  
Förutsättningar för prioriteringar gäller dels enskilda förvaltningar/bolag, dels 
koncernen.  
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För enskilda förvaltningar/bolag innebär krav på en tydlig plan för finansieringen 
av en planerad investerings driftkostnader ökade incitament att prioritera mellan 
olika investeringar innan de anmäls till investeringsplanen. Incitamenten ökar 
ytterligare med kommande förslag på justeringar i internhyresmodellen för 
fastighetsinvesteringar, där enskilda nämnder/styrelser i en del fall får stå för en 
större del av hyran jämfört med tidigare.  
 
Avseende koncernövergripande prioriteringar är viktiga förutsättningar 
heltäckande underlag, en samlad hantering av regionens investeringar och en 
uttrycklig koppling mellan investeringsbudgeten och framtida driftbudgetar. 
 
Samordningsansvar för att säkerställa heltäckande underlag 

 
Riktlinjens krav på heltäckande underlag kompletteras med ett samordningsansvar 
för de nämnder/styrelser om anmäler investeringar till regionstyrelsen. 
Exempelvis innehåller en ny- eller ombyggnad av en fastighet oftast IT-
investeringar, där det är viktigt att de finns med i planeringen redan från början. 
 
Se s. 10–11 i den reviderade riktlinjen. 
 
Samlad hantering av regionens investeringar 

 
Investeringar är en del i att förverkliga politiskt beslutade mål, strategier och 
planer för olika verksamhetsområden. Med begränsade resurser är det emellertid 
inte möjligt att förverkliga alla mål, strategier och planer på en och samma gång. 
Därmed blir det nödvändigt med prioriteringar mellan olika viljeförklaringar och 
målsättningar. Allt kan vara viktigt, men allt kan inte vara lika viktigt.  
 
Koncernövergripande prioriteringar förutsätter en samlad hantering av regionens 
investeringar. Eller med andra ord, att alla investeringar läggs på bordet samtidigt 
i beredning och beslut om investeringsbudgeten och investeringsplanen. Därmed 
blir alla investeringar föremål för en fullständig prövning av vad som är bäst för 
regionen i sin helhet och vad regionen långsiktigt har råd med.  
 
En samlad hantering är emellertid inte möjlig, eller försvåras åtminstone, om 
besluten om investeringar sker i separata beslut för enskilda 
verksamhetsområden/verksamheter. Exempelvis övergripande planer med 
investeringsbehov för enskilda verksamhetsområden eller lokalbehovsplaner för 
enskilda verksamheter/tomter. Därför är det viktigt med klargöranden om att de 
besluten i sig inte är beslut om att planera eller genomföra investeringar. 
 
Se s. 12 i den reviderade riktlinjen. 
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Uttrycklig koppling mellan investeringsbudgeten och framtida driftbudgetar 

 
Beslutade investeringar innebär att framtida driftbudgetar intecknas på förhand. 
Beslut i dag om ekonomiska åtaganden som får en undanträngningseffekt i 
driftbudgeten först längre fram i tiden är en etablerad källa till en försvagad 
budgetprocess. Införandet av en uttrycklig koppling mellan investeringsutgifter 
och framtida driftbudgetar i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning är därför ett 
viktigt komplement till ordningen med en separat investeringsbudget. Det skapar 
en ekonomisk styråra, som är en nödvändig förutsättning för koncernövergripande 
prioriteringar av regionens investeringar. 
 
Se s. 16 i den reviderade riktlinjen. 

Hantering av ägarstyrda investeringar i allmän utrustning 

Investeringar i utrustning som inte är medicinteknisk utrustning är allmän utrustning. Till 
exempel immateriella tillgångar, maskiner, inventarier, hållplatsutrustning, 
säkerhetssystem och fordon som inte nyttjas inom kollektivtrafiken.  

I tidigare investeringsmodeller har det inte funnits en fastställd hantering av 
ägarstyrda investeringar i allmän utrustning. En del ägarstyrda investeringar har 
hanterats som enskilda projekt i den detaljerade investeringsplanen (t.ex. FVM), 
medan flertalet ägarstyrda investeringar har hanterats inom den budgetram för 
verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar som enskilda nämnder/styrelser själva 
förfogar över.  
 
I den reviderade riktlinjen fastställs en hantering av ägarstyrda investeringar i 
allmän utrustning, i likhet med motsvarande hantering av ägarstyrda investeringar 
i fastigheter, fordon och medicinteknisk utrustning. 
 
Se s. 7 och 9–12 i den reviderade riktlinjen. 

Ekonomi i balans och tydlig plan för finansieringen av de driftkostnader 
som följer med investeringar 
I enlighet med beslutad Policy för Västra Götalandsregionens hantering av 
investeringar och regionstyrelsens beslut 23 april 2019 (§ 100) kompletteras 
riktlinjen med krav på ekonomi i balans och tydlig plan för finansieringen av de 
driftkostnader som följer med investeringar. 
 
Det är rimligt med en restriktiv hållning i synen på nya investeringar för enskilda 
nämnder/styrelser som inte fullt ut har ordning på den nuvarande ekonomin. 
 
Beslutade budgetramar i investeringsplanen för investeringar innebär i praktiken 
ett lån på framtida, ännu ej beslutade, driftbudgetar. Som alltid kan man inte låna 
mer än vad man löpande har råd med över tid. Därmed är det nödvändigt med en 
tydlig plan för finansieringen av de driftkostnader som följer med investeringar, 
inklusive beräknad hyra för fastighetsinvesteringar. 

Inför beslut från fastighetsnämnden och berörd utförarstyrelse om att få börja 
genomförandeplanering respektive att få genomföra en ägarstyrd fastighetsinvestering är 
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det en förutsättning att berörd utförarstyrelse bekräftar att de ställer sig bakom beräknad 
hyra för investeringen. 

Se s. 15 i den reviderade riktlinjen. 

Konsekvenser av beslutet 

Mer långtgående förstudier kostar mer 
Kostnaden för mer långtgående förstudier uppskattas till cirka 2–4 procent av 
investeringsutgiften för en fastighetsinvestering, till skillnad från tidigare kostnad 
om cirka 1–2 procent av investeringsutgiften.  
 
Mer arbete i planeringens tidiga skede, i stället för senare, förändrar inte 
kostnaden för planeringen i sin helhet om investeringen blir av. Men om 
investeringen inte blir av leder det, allt annat lika, till ökade planeringskostnader i 
driftbudgeten. En mindre del av kostnaden faller på berörd nämnd/styrelse, medan 
en större del av kostnaden faller på regionstyrelsen. 

Fler och skarpare kontroller tar mer resurser i anspråk 
Fler och skarpare kontroller i hanteringen av investeringar kommer att ta mer tid 
och resurser i anspråk på Koncernkontoret, jämfört med i dag.  

Rutin med tillämpningsanvisningar 
Till följd av den reviderade riktlinjen kommer det under hösten 2020 att beslutas 
om tillämpningsanvisningar i Rutin för Västra Götalandsregionens hantering med 
investeringar. 

Beredning 
Företrädare för samtliga förvaltningar och bolag har informerats om förslaget på 
reviderad riktlinje, med möjlighet att lämna synpunkter.  
 
Investeringsrådet har informerats och ärendet har beretts inom Koncernkontoret. 
 
Förhandling enligt MBL § 11 har ägt rum den 28 september 2020. 

Koncernkontoret

Ann-Sofie Lodin 
Regiondirektör 

Thomas Front 
T.f. ekonomidirektör

Bilaga 
• Riktlinje för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar. 
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Besluten skickas till 
• Regionstyrelsen, regionstyrlesen@vgregion.se, för genomförande 
• Samtliga nämnder/styrelser för genomförande 
• Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se, för kännedom 
• Thomas Front, thomas.front@vgregion.se, för kännedom  
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Västra Götalandsregionens hantering av investeringar
Investeringar som innebär ett effektivt resursutnyttjande
Utgångspunkten i Västra Götalandsregionens hantering av investeringar är att skapa så mycket värde
som möjligt utan att det blir onödigt dyrt. Det innebär:

• Investeringar i rätt mängd och med rätt kvalitet som tillgodoser de viktigaste behoven
för regionen i sin helhet.

• Investeringar med metoder och insatsvaror som håller nere kostnaden.

Investeringar i enlighet med de övergripande styrdokumenten
Ägare och systemägare beslutar om övergripande mål, strategier, planer, uppdrag och liknande för
regionens olika verksamheter och verksamhetsområden. Varje utförare planerar produktionsmedlen
inom ramen för de övergripande styrdokumenten, överenskommelser med beställare och verksamhetens
ekonomiska förutsättningar. I de delar verksamhetsplaneringen visar på behov av investeringar hanteras
de inom Västra Götalandsregionens investeringsprocess.

Figur 1: Investeringar i enlighet med de övergripande styrdokument som finns beslutade och den verksamhetsplanering som

enskilda verksamheter genomför som svar på beslutade mål, strategier, planer, uppdrag och motsvarande.

Tidig och tydlig ägarstyrning
Investeringar med långsiktig påverkan på verksamhet och ekonomi styrs av ägaren. Ägarstyrningen
innebär att kontrollera och besluta om fyra grundläggande frågeställningar:

1. Behovsanalys; finns det ett angeläget behov av en investering?
2. Förstudie; vilket lösningsalternativ svarar mot behovet på det bästa och mest effektiva

sättet?
3. Genomförandeplanering; vad är en ändamålsenlig, proportionerlig och effektiv

utformning av det valda lösningsalternativet?
4. Genomförande; finns det förutsättningar att genomföra den planerade lösningen?
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Figur 2: Sammanfattning av de grundläggande stegen i VGR:s investeringsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar med endast mindre påverkan på verksamhet och ekonomi styrs i stället av enskilda 
nämnder/styrelser, inom de budgetramar som ägaren beslutat om för respektive nämnd/styrelse.  

Om en investering styrs av ägaren eller av verksamheten innebär ingen skillnad vad det gäller enskilda 
nämnders/styrelsers ansvar för investeringens ekonomiska konsekvenser. 

Ägaren följer upp alla investeringar. 

Alla investeringar hanteras inte likadant  
Västra Götalandsregionens investeringar sker i olika storleksordning (från tusentals kronor till miljarder 
kronor) och typer av tillgångar (fastigheter, fordon och utrustning). Olika kategorier av investeringar 
innebär skilda omständigheter vad det gäller planeringshorisont, komplexitet, upphandlingsformer 
etcetera. En effektiv hantering påkallar därmed lämpliga förenklingar i beredning och beslut om olika 
kategorier av investeringar. En hantering som inte är enhetlig blir däremot mindre överskådlig. 

Prioriteringar förutsätter en samlad hantering av regionens investeringar  
Med begränsade resurser är det inte möjligt att förverkliga alla politiskt beslutade mål, strategier och 
planer på en och samma gång. Därmed blir det nödvändigt med prioriteringar mellan olika 
viljeförklaringar och målsättningar. Allt kan vara viktigt, men allt kan inte vara lika viktigt.  

Koncernövergripande prioriteringar förutsätter en samlad hantering av regionens investeringar. Eller 
med andra ord, att alla investeringar läggs på bordet samtidigt i beredning och beslut om Västra 
Götalandsregionens investeringsbudget och investeringsplan. Därmed blir alla investeringar föremål för 
en fullständig prövning av vad som är bäst för regionen i sin helhet och vad regionen långsiktigt har råd 
med. Planerade investeringar med tveksamheter eller otydligheter kring behov, lösning eller 
genomförbarhet blir lägre prioriterade, eller nekas helt och hållet.  

Det är ägarens beslut som gäller 
Enskilda nämnder/styrelser ansvarar för att finna lösningar och genomföra dem inom ramen för de 
direktiv och ekonomiska ramar som ägaren har beslutat om. Det ställer höga krav på verksamhetens 
arbetssätt, hantering av osäkerheter och egenkontroll. Om det likväl inträffar förändringar som innebär 
nya omständigheter måste ägaren kunna ta ställning till dem på ett förutsättningslöst sätt. Enskilda 
nämnder/styrelser måste därför informera skyndsamt om avvikelser och de har inget eget mandat att 
genomföra avvikelser innan ägaren beslutat om de kan accepteras eller ej.   

Genom-
förande

Förstudie
Genomförande-

planering
Behovsanalys

Regionstyrelsen 
beslutar

Årligt beslut om regionens 
samlade investeringsplan

Regionstyrelsen 
beslutar

Regionstyrelsen 
beslutar

Löpande beslut Löpande beslut
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Sammanfattning 

• Denna riktlinje är framtagen till följd av regionfullmäktiges beslut om 
Policy för Västra Götalandsregionens hantering av investeringar (i 
fortsättningen investeringspolicyn). 

• Riktlinjen förtydligar och ger vägledning kring hur Västra 
Götalandsregionens (VGR:s) investeringar ska hanteras. 

• Till riktlinjen ska det finnas en rutin, med detaljerade instruktioner för 
VGR:s hantering av investeringar. 

Syfte med riktlinjen 
Syftet med riktlinjen är att, utifrån investeringspolicyn, förtydliga och ge vägledning kring 
hur VGR:s investeringar ska hanteras.  

Begrepp 
Grundläggande begrepp som används i denna riktlinje förklaras i Bilaga 1. 

Investeringar förutsätter en tydlig 
ägarstyrning 
Investeringar som får en långsiktig påverkan på verksamhetsformer och/eller den framtida 
ekonomin påkallar en tidig och tydlig ägarstyrning. Det innebär ägarstyrda investeringar, 
som säkerställer den bästa lösningen för regionen i sin helhet och inte bara vad som är bäst 
för enskilda verksamheter. 

Det finns emellertid skäl för undantag från den fastställda utgångspunkten. Investeringar 
med en mindre påverkan på verksamhet och ekonomi hanteras i stället av berörd 
nämnd/styrelse i den enskilda verksamheten, som därmed innebär verksamhetsstyrda 
investeringar. 

Den närmare gränsdragningen mellan ägarstyrda respektive verksamhetsstyrda 
investeringar fastställs i rutinen till denna riktlinje. 

Ansvarsfördelning vid investeringar  
I enlighet med investeringspolicyn är huvudregeln att regionstyrelsen beslutar om 
ägarstyrda investeringar, medan enskilda nämnder/styrelser beslutar om verksamhetsstyrda 
investeringar. Undantag från huvudregeln förtydligas i delavsnitten nedan (se Tabell 1: 
Sammanfattning av beslutsregler). 
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Tabell 1: Sammanfattning av beslutsregler.  

Investering 
Investerings-
utgift 

Beslutsfattare Budgetram 

Investeringar i fastigheter 

Verksamhetsstyrd 
investering  

≤ 25 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Verksamhetsstyrd 
investering  

> 25 mnkr 
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

≤ 5 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

> 5 mnkr ≤ 
25 mnkr 

Ekonomidirektören på 
Koncernkontoret beslutar på 
delegation av regionstyrelsen, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för mindre 
ägarstyrda 
fastighetsinvesteringar 

Ägarstyrd 
investering 

> 25 mnkr   
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
ägarstyrda investeringar 

Investeringar i fordon 

Verksamhetsstyrd 
investering 

≤ 25 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Verksamhetsstyrd 
investering  

> 25 mnkr 
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

≤ 5 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

> 5 mnkr 
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
ägarstyrda investeringar 

Investeringar i medicinteknisk utrustning 

Verksamhetsstyrd 
investering  

≤ 25 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 
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Investering 
Investerings-
utgift 

Beslutsfattare Budgetram 

Verksamhetsstyrd 
investering  

> 25 mnkr 
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

≤ 1 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

> 1 mnkr 
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
ägarstyrda investeringar 
i medicinteknisk 
utrustning 

Investeringar i allmän utrustning 

Verksamhetsstyrd 
investering  

≤ 25 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Verksamhetsstyrd 
investering  

> 25 mnkr 
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

≤ 5 mnkr 
Enskild nämnd/styrelse 
beslutar 

Budgetram för 
verksamhetsstyrda 
investeringar 

Ägarstyrd 
investering 

> 5 mnkr ≤ 
25 mnkr 

Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för mindre 
ägarstyrda investeringar 
i allmän utrustning 

Ägarstyrd 
investering 

> 25 mnkr 
Regionstyrelsen beslutar, 
enskild nämnd/styrelse 
föreslår beslut 

Budgetram för 
ägarstyrda investeringar 

 

Beloppen i tabell 1 avser enskilda investeringar, även om flera investeringar genomförs 
samtidigt. Undantaget är flera sammanhängande investeringar för en och samma funktion, 
där beloppen i stället ska gälla för det samlade investeringsbehovet för funktionen i fråga. 



 Regionstyrelsens beslut om Reviderad riktlinje för Västra Götalandsregionens

 
8   

Små ägarstyrda investeringar beslutar enskilda 
nämnder/styrelser om 

Investeringar i fastigheter 

Ägarstyrda investeringar i fastigheter där investeringsutgiften är mindre eller lika med 5 
miljoner kronor får berörd utförarstyrelse besluta om själv (där det beroende på vad det är 
för investering ibland är fastighetsnämnden som är utförare). 

Investeringar i fordon 

Ägarstyrda investeringar i fordon där investeringsutgiften är mindre eller lika med 5 
miljoner kronor får berörd utförarstyrelse besluta om själv.  

Investeringar i medicinteknisk utrustning 

Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning där investeringsutgiften är mindre 
eller lika med 1 miljon kronor får berörd utförarstyrelse besluta om själv. 

Investeringar i allmän utrustning 

Ägarstyrda investeringar i allmän utrustning där investeringsutgiften är mindre eller lika 
med 5 miljoner kronor får berörd utförarstyrelse besluta om själv (där det beroende på vad 
det är för investering ibland är styrelsen/nämnden för en serviceorganisation eller 
regionstyrelsen som är utförare). 

Mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar beslutar 
ekonomidirektören på Koncernkontoret om 

Regionstyrelsen delegerar till ekonomidirektören på Koncernkontoret att besluta om 
mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar, där investeringsutgiften är större än 5 miljoner 
kronor och mindre eller lika med 25 miljoner kronor. Delegeringen omfattar beslut om att 
påbörja planering, genomföra investeringar, avvikelser och slutrapport. 

Delegeringen gäller inom den budgetram för mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar som 
regionstyrelsen beslutar om i investeringsplanen.  

Större verksamhetsstyrda investeringar beslutar 
regionstyrelsen om 

Verksamhetsstyrda investeringar i fastigheter, fordon, medicinteknisk utrustning eller 
allmän utrustning där investeringsutgiften är större än 25 miljoner kronor ska 
regionstyrelsen besluta om. Berörd utförarstyrelse föreslår beslut (där det beroende på vad 
det är för investering ibland är styrelsen/nämnden för en serviceorganisation eller 
regionstyrelsen som är utförare).  
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Hanteringen av investeringar följer fyra steg 
I de delar de övergripande styrdokumenten och verksamhetens planering av 
produktionsmedlen visar på behov av investeringar hanteras de inom Västra 
Götalandsregionens investeringsprocess.  

Investeringsprocessen är ett återkommande flöde av aktiviteter och beslut. Processen börjar 
med en investeringsidé och slutar med att en ny tillgång tas i bruk. 

Flödet i investeringsprocessen ska innefatta följande steg, där varje steg är en milstolpe (se 
Figur 1: De fyra stegen i VGR:s investeringsprocess): 

1. Behovsanalys och beslut om att påbörja förstudie eller ej. 
2. Förstudie och beslut om att påbörja genomförandeplanering eller ej. 
3. Genomförandeplanering och beslut om att genomföra investeringen eller 

ej. 
4. Genomförande. 

 

  

 

Hanteringen av varje steg ska ske utan onödig tidsfördröjning. 

De fyra stegen sammanfattas nedan, medan detaljerade processbeskrivningar fastställs i 
rutinen till denna riktlinje.  

Processen ska gälla alla investeringar inom VGR, men med anpassade förenklingar för 
olika investeringsområden (se avsnittet Förenklingar som innebär färre steg i 
investeringsprocessen).  

Behovsanalys 

Utifrån de region-/systemövergripande mål, strategier, planer och uppdrag som finns 
beslutade för verksamheten eller verksamhetsområdet ansvarar enskilda 
förvaltningar/bolag för sin egen behovsanalys, inklusive att noggrant utvärdera möjligheten 
att nyttja befintliga tillgångar på ett bättre sätt innan det blir aktuellt med idéer om att investera 
i nya tillgångar.   

Enskilda behovsanalyser ska vara föremål för en koncernövergripande behovsanalys, där 
det ska säkerställas att behovet av en investering är tydligt avgränsat och stämmer överens 
med det region-/systemövergripande behovet. Investeringsidéer där sådan 
överrensstämmelse saknas, eller är svår att styrka, sorteras bort i ett tidigt skede. 

En förutsättning för den koncernövergripande behovsanalysen är att det, för alla VGR:s 
verksamhetsområden, finns övergripande styrdokument som ger vägledning i 
bedömningen av enskilda verksamheters investeringsidéer. 

Figur 3: De fyra stegen i VGR:s investeringsprocess. 

Behovsanalys

Beslut av 
regionstyrelsen

Förstudie
Genomförande-

planering
Genomförande

In: Investeringsidé
Ut: 

Ibruktagande 
av ny tillgång

Beslut av 
regionstyrelsen

Beslut av 
regionstyrelsen
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Behovsanalysen avslutas med att regionstyrelsen beslutar om berörd nämnd/styrelse får i 
uppdrag eller ej att, för hela eller delar av behovsanalysen, påbörja förstudie.  

Förstudie 

Förstudien för en investeringsidé prövar möjliga lösningar till behovet och föreslår ett 
alternativ för vidare planering, i enlighet med regionstyrelsens beslut om att påbörja 
förstudie. 

Berörd utförarstyrelse ansvarar för förstudien. Avseende fastighetsinvesteringar har berörd 
utförarstyrelse huvudansvaret för förstudien, men genomför den tillsammans med 
fastighetsnämnden. Både fastighetsnämnden och berörd utförarstyrelse ska följa upp att 
förstudien sker i enlighet med regionstyrelsens beslut om att påbörja förstudie. 

Med huvudansvaret för förstudien följer ett samordningsansvar med berörda 
serviceorganisationer.  

Berörd utförarstyrelse ska besluta om en färdigställd förstudie ska godkännas eller ej. 
Avseende fastighetsinvesteringar ska både berörd utförarstyrelse och fastighetsnämnden 
besluta om en färdigställd förstudie ska godkännas eller ej. 

För ägarstyrda investeringar avslutas förstudien med att regionstyrelsen beslutar om berörd 
nämnd/styrelse får i uppdrag eller ej att, för hela eller delar av förstudien, påbörja 
genomförandeplanering.  

För verksamhetsstyrda investeringar beslutar regionstyrelsen i stället om budgetramar, som 
medger berörd nämnd/styrelse att planera vidare och sen själv fatta beslut om att 
genomföra enskilda investeringar. 

Besluten om att påbörja genomförandeplanering för ägarstyrda investeringar och 
budgetramar för verksamhetsstyrda investeringar sker samlat, i samband med 
regionstyrelsens beslut om investeringsplanen.  

Genomförandeplanering 

Genomförandeplaneringen innebär att konkretisera det i förstudien förordade 
lösningsalternativet, i enlighet med regionstyrelsens beslut om att påbörja 
genomförandeplanering. 

Berörd utförarstyrelse ansvarar för genomförandeplaneringen. Avseende 
fastighetsinvesteringar har fastighetsnämnden huvudansvaret för 
genomförandeplaneringen, men genomför den tillsammans med berörd utförarstyrelse. 
Både fastighetsnämnden och berörd utförarstyrelse ska följa upp att 
genomförandeplaneringen sker i enlighet med regionstyrelsen beslut om att påbörja 
genomförandeplaneringen och den senast beslutade investeringsplanen. 

Med huvudansvaret för genomförandeplaneringen följer ett samordningsansvar med 
berörda serviceorganisationer.  

I enlighet investeringspolicyns bestämmelse om att beslutade budgetramar ska vara 
behovsstyrda ska pågående genomförandeplanering årligen återanmälas till 
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investeringsplanen, för ett förnyat beslut om berörd nämnd/styrelse får i uppdrag att 
fortsätta genomförandeplaneringen eller ej.  

Berörd utförarstyrelse ska besluta om en färdigställd genomförandeplanering ska 
godkännas eller ej. Avseende fastighetsinvesteringar ska både fastighetsnämnden och 
berörd utförarstyrelse besluta om en färdigställd genomförandeplanering ska godkännas 
eller ej. 

Genomförandeplaneringen avslutas med regionstyrelsen beslutar om berörd 
nämnd/styrelse får i uppdrag eller ej att, för hela eller delar av genomförandeplaneringen, 
genomföra investeringen. 

Genomförandebesluten sker löpande.  

Genomförande 

Genomförandet av en investering innebär upphandling, slutlig detaljutformning av 
investeringen och byggande/inköp, i enlighet med regionstyrelsens beslut om att 
genomföra investeringen.  

Berörd utförarstyrelse ansvarar för genomförandet. Avseende fastighetsinvesteringar har 
fastighetsnämnden huvudansvaret för genomförandet, men genomförandet sker 
tillsammans med berörd utförarstyrelse. Både fastighetsnämnden och berörd utförarstyrelse 
ska följa upp att genomförandet sker i enlighet med regionstyrelsens beslut om att 
genomföra investeringen och den senast beslutade investeringsplanen. 

Med huvudansvaret för genomförandet följer ett samordningsansvar med berörda 
serviceorganisationer.  

Den nämnd/styrelse som ansvarar för genomförandet ska löpande informera 
regionstyrelsen om status på det pågående genomförandet i samband med varje 
återkommande koncernrapport, delårsrapport och årsrapport, inklusive passerade 
milstolpar, väsentliga risker och inträffade avvikelser. Avseende fastighetsinvesteringar 
ska fastighetsnämnden förankra informationen med berörd utförarstyrelse, innan 
informationen lämnas till regionstyrelsen. 

Milstolpar i genomförandet av större ägarstyrda investeringar 

Den nämnd/styrelse som har huvudansvaret för genomförandet av en större ägarstyrd 
investering ska informera regionstyrelsen om statusen i genomförandet i samband med 
passerade milstolpar, som regionstyrelsen fastställt i beslutet om att genomföra 
investeringen. Informationen ska lämnas i samband med nästkommande koncernrapport, 
delårsrapport eller årsrapport.  

Information till regionstyrelsen om passerade milstolpar ska lämnas för alla större 
ägarstyrda investeringar, där investeringsutgiften är större eller lika med 250 miljoner 
kronor. 
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Möjlighet att avbryta en beslutad fastighetsinvestering innan byggstart 

I de fall regionstyrelsen finner det lämpligt fastställs i beslutet om att genomföra en större 
ägarstyrd fastighetsinvestering möjligheten att avbryta genomförandet efter slutförd 
detaljprojektering. Fastighetsnämnden ansvarar för att ombesörja beslutet.   

Förenklingar som innebär färre steg i 
investeringsprocessen 

Verksamhetsstyrda investeringar, mindre ägarstyrda fastighetsinvesteringar, ägarstyrda 
investeringar i medicinteknisk utrustning, mindre ägarstyrda investeringar i allmän 
utrustning, samt ägarstyrda investeringar i energibesparande åtgärder ska hanteras i 
enlighet med lämpliga förenklingar som innebär färre steg i investeringsprocessen.  

Lämpliga förenklingar fastställs i rutinen till denna riktlinje. 

Samlad hantering av regionens investeringar 

Investeringar som sker där de skapar mest nytta, på ett ändamålsenligt sätt och i en 
omfattning som regionen långsiktigt har råd med påkallar koncernövergripande 
prioriteringsbedömningar, som förutsätter en samlad hantering av regionens alla 
investeringar. 

Strategier/planer för enskilda verksamhetsområden 

Beslut om övergripande strategier, planer eller motsvarande som innehåller specifika 
investeringsbehov inom ett enskilt verksamhetsområde innebär i sig inte beslut om 
förstudie, genomförandeplanering eller genomförande av omtalade investeringar.      

Planer för enskilda verksamheter 

Om regionstyrelsens beslut om investeringar i investeringsplanen skiljer sig från de 
lokalbehovsplaner, eller motsvarande, som enskilda nämnder/styrelser ansvarar för ska 
berörda planer uppdateras och anpassas till regionstyrelsens beslut.  

Överenskommelser med externa aktörer 

Enskilda nämnder/styrelser får göra överenskommelser om investeringar med externa 
aktörer med den framförhållning och omfattning som regionstyrelsens olika beslut inom 
investeringsprocessen tillåter. 
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Hantering av avvikelser i planering och 
genomförande av investeringar 
Möjliga avvikelser i hanteringen av investeringar ska begränsas genom förebyggande 
åtgärder och för de avvikelser som likväl inträffar ska god uppföljning och kontroll gälla. 

Följsamhet med regionstyrelsens beslut 

Planeringen av investeringar ska ske genom att enskilda nämnder/styrelser tar fram och 
lämnar förslag på lösningar inom ramen för de planeringsförutsättningar som 
regionstyrelsen beslutat om. 

Genomförandet av investeringar ska ske i enlighet med regionstyrelsens beslut om att 
genomföra investeringen och den senast beslutade investeringsplanen. 

Alla avsteg från regionstyrelsens beslut om att planera för eller att genomföra en 
investering, inklusive beslutade budgetramar och utbetalningsplaner, innebär en avvikelse i 
hanteringen av en investering.  

Enskilda nämnder/styrelser har inget eget mandat att genomföra avvikelser innan 
regionstyrelsen beslutat om dem.  

Enskilda nämnder/styrelser ansvarar för 
förebyggande åtgärder och en egen ansträngning i 
hanteringen av inträffade avvikelser 

Enskilda nämnder/styrelser ansvarar för arbetssätt som förebygger avvikelser i hanteringen 
av investeringar. 

Enskilda nämnder/styrelser ska alltid påvisa en egen ansträngning i hanteringen av 
inträffade avvikelser, med förslag på en åtgärdsplan med omprioriteringar inom befintlig 
budgetram och tidplan.   

Situationsanpassad hantering av inträffade avvikelser 

Avvikelser i pågående planering av ägarstyrda investeringar 

Om det i pågående planering av en investering inträffar en avvikelse från regionstyrelsens 
beslut om att påbörja förstudie eller att påbörja/fortsätta genomförandeplanering ska den 
nämnd/styrelse som har huvudansvaret för förstudien eller genomförandeplaneringen 
anmäla avvikelsen till regionstyrelsen.  

För pågående förstudie ska avvikelsen anmälas i samband med att förstudien är färdigställd 
och anmäls till investeringsplanen. 
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För pågående genomförandeplanering ska avvikelsen anmälas i samband med att 
genomförandeplaneringen återanmäls till investeringsplanen, eller i samband med begäran 
om att genomföra investeringen om det infaller före nästkommande beredning och beslut 
om investeringsplanen. 

Avvikelser i pågående genomförande av ägarstyrda 
investeringar 

Om det i pågående genomförande av en ägarstyrd investering inträffar en avvikelse från 
regionstyrelsens beslut om att genomföra investeringen ska den nämnd/styrelse som har 
huvudansvaret för genomförandet lämna en begäran om tilläggsbeslut till regionstyrelsen. 
Begäran om tilläggsbeslut ska lämnas utan oskälig fördröjning. 

Ekonomidirektören på Koncernkontoret beslutar om mindre avvikelser 

Regionstyrelsen delegerar till ekonomidirektören på Koncernkontoret att besluta om 
mindre avvikelser.  

Mindre avvikelser i pågående genomförande av en ägarstyrd investering är begränsade till 
mindre fördyringar och som mest sex månaders tidsförskjutning av investeringens 
slutförande. 

Mindre fördyring i hanteringen av ägarstyrda investeringar i fastigheter, fordon eller 
allmän utrustning 

En fördyring om högst 5 procent av investeringsutgiften i regionstyrelsens beslut om att 
genomföra investeringen eller det senaste tilläggsbeslutet (om ett sådant finns), men 
sammantaget som mest 25 miljoner kronor (om 5 procent av investeringsutgiften 
överstiger 25 miljoner kronor). Därutöver är alla fördyringar som är mindre eller lika med 
5 miljoner kronor mindre fördyringar. 

Mindre fördyring i hanteringen av ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning 

En fördyring om högst 10 procent av investeringsutgiften i regionstyrelsens beslut om att 
genomföra investeringen eller det senaste tilläggsbeslutet (om ett sådant finns), men som 
mest 1 miljon kronor (om 10 procent av investeringsutgiften överstiger 1 miljon kronor). 
Därutöver är alla fördyringar som är mindre eller lika med 500 000 kronor mindre 
fördyringar. 

Regionstyrelsen beslutar om större avvikelser 

Större avvikelser är alla avvikelser som inte är mindre avvikelser. Om det sker större 
avvikelser ska den nämnd/styrelse som har huvudansvaret för genomförandet skyndsamt 
informera ägarutskottet om avvikelsen. Därefter ska den nämnd/styrelse som har 
huvudansvaret för genomförandet återkomma till regionstyrelsen med en begäran om 
tilläggsbeslut.  
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Begränsad omfördelning av budgetramar för 
verksamhetsstyrda investeringar medges på förhand 

Om det under ett pågående budgetår sker en förändring i behovet av budgetramar för 
verksamhetsstyrda investeringar i fastigheter, fordon eller utrustning får enskilda 
nämnder/styrelser själva besluta om en omfördelning från budgetramen för ett 
investeringsområde till budgetramen för ett annat investeringsområde, förutsatt att summan 
av tilldelade budgetramar för den enskilda nämnden/styrelsen är oförändrad. Möjligheten 
att omfördela beslutade budgetramar är begränsad till högst 25 procent av den budgetram 
som medel omfördelas från, men som mest 30 miljoner kronor (om 25 procent av 
budgetramen överstiger 30 miljoner kronor). 

Ekonomi och finansiering 

Ekonomi i balans och tydlig plan för finansieringen av 
de driftkostnader som följer med investeringar 

För enskilda nämnder/styrelser som inte har en ekonomi i balans för aktuellt budgetår ska 
en restriktiv hållning gälla i beredning och beslut om nya investeringar, om det inte finns 
synnerliga skäl för en annan hantering (såsom behov av investeringar för att avhjälpa 
betydande arbetsmiljöproblem). 

För varje beslut om att påbörja/fortsätta genomförandeplanering och att genomföra 
investeringar ska berörd nämnd/styrelse redovisa en tydlig ekonomisk plan för 
finansieringen av de driftkostnader, inklusive beräknad hyra för fastighetsinvesteringar, 
som följer med en planerad investering, om det inte finns synnerliga skäl för en annan 
hantering. 

Inför varje begäran om att påbörja genomförandeplanering respektive att genomföra 
ägarstyrda fastighetsinvesteringar ska berörd utförarstyrelse bekräfta beräknad hyra. 

Fördelning av upparbetade kostnader för 
investeringar som inte blir av 

Ägarstyrda investeringar i fastigheter, fordon eller allmän utrustning  
 

• Om en färdigställd och anmäld behovsanalys inte leder till ett uppdrag 
från regionstyrelsen om att påbörja förstudie står berörd nämnd/styrelse 
för hela den upparbetade kostnaden gällande behovsanalysen. 

• Om en färdigställd och anmäld förstudie, eller delar av förstudien, inte 
leder till ett uppdrag från regionstyrelsen om att påbörja 
genomförandeplanering står berörd nämnd/styrelse för 20 procent och 
regionstyrelsen för 80 procent av den upparbetade kostnaden gällande 
förstudien. 
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• Om en färdigställd och anmäld genomförandeplanering, eller delar av 
genomförandeplaneringen, inte leder till ett uppdrag från regionstyrelsen 
om att genomföra investeringen står berörd nämnd/styrelse för 10 procent 
och regionstyrelsen för 90 procent av den upparbetade kostnaden gällande 
genomförandeplaneringen och förstudien. 

Ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning eller mindre investeringar i 
allmän utrustning 

Om planerade ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning eller mindre 
investeringar i allmän utrustning inte leder till ett beslut från regionstyrelsen om att 
genomföra investeringen står berörd nämnd/styrelse för hela den upparbetade kostnaden 
gällande behovsanalys och planeringsarbete. 

Prioriteringar på ett ordnat och öppet sätt 
Alla investeringar ska vara föremål för en koncernövergripande prioriteringsbedömning, 
både inom och mellan VGR:s olika verksamhetsområden. 

I det koncernövergripande prioriteringsarbetet ska investeringarnas angelägenhet, 
ändamålsenlighet och genomförbarhet bedömas.  

Koncernövergripande prioriteringar ska baseras på: 

• Medvetet valda, och på förhand kända, kriterier. 

• Fastställda restriktioner i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

Specifika kriterier och en metod som sammanställer dem på ett ordnat och öppet sätt 
fastställs i rutinen till denna riktlinje. 
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Bilaga 1 – begrepp 

Investering 

En investering är anskaffningen av en materiell eller immateriell anläggningstillgång. 

Definition av vad som utgör en anläggningstillgång finns i VGR:s regelverk för 
redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar. 

Driftkostnader 

Kapitaltjänstkostnader, samt andra löpande kostnader som följer med nyttjandet av 
investeringen. 

Kapitaltjänstkostnader 

Kapitaltjänstkostnader innefattar avskrivning och VGR:s internränta. 

Investeringsutgift 

De utgifter som är förknippade med anskaffningen av anläggningstillgången. 

Evakueringskostnader till följd av fastighetsinvesteringar 

Kostnad för hyra av tillfälliga lokaler/paviljong i vilken verksamheten bedrivs under 
ombyggnation eller uppförande av ny byggnad. 

Budgetram för ägarstyrda investeringar 

Årlig utgiftsrestriktion för ägarstyrda investeringar. 

Budgetram för verksamhetsstyrda investeringar 

Årlig utgiftsrestriktion, som tilldelas enskilda nämnder/styrelser, för verksamhetsstyrda 
investeringar. 

Detaljerad investeringsplan 

En samlad specificering av ägarstyrda investeringar där regionstyrelsen beslutat om 
genomförande eller fortsatt planering. 

Investeringsplan 

En sammanställning av beslutade budgetramar och detaljerad investeringsplan. 

Fastighetsinvesteringar 

Inköp av byggnader och mark, varaktigt värdeskapande åtgärder i befintlig byggnad eller i 
anläggningar kopplade till byggnader och mark, samt infrastrukturåtgärder ovan eller 
under mark för att försörja byggnaden. 
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Fordonsinvesteringar 

Inköp av fordon som nyttjas inom kollektivtrafiken, samt revisioner av fordonen (större 
tvingande underhåll av fordonen vid vissa kilometerintervall). 

Medicinteknisk utrustning 

Utrustning inom hälso- och sjukvården i enlighet med de definitioner som används i lag 
(1993:584) om medicintekniska produkter, samt IT-utrustning och programvara som ingår 
i en medicinteknisk produkt (även som tillbehör). 

Allmän utrustning 

All utrustning som inte är medicinteknisk utrustning. Till exempel, men inte begränsat till, 
immateriella tillgångar, maskiner, inventarier och fordon som inte nyttjas inom 
kollektivtrafiken. 

Följdinvesteringar 

En utrustningsinvestering till följd av en fastighets- eller fordonsinvestering 
(följdutrustning), om- eller tillbyggnad i en lokal till följd av en utrustningsinvestering 
(utrustningsbaserad lokalanpassning), eller en kompletterande utrustningsinvestering till 
följd av en annan utrustningsinvestering (kompletterande utrustning). 

 
 



 Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om en förändring av

From: Julia Nilsson 
Sent: den 20 oktober 2020 12:24 
To: Skaraborgs Sjukhus FB; Jörgen Thorn; Regionstyrelsen; Ann-Sofi Lodin 
Subject: Expedierat protokollsutdrag från HSNÖ sammanträde den 19 oktober 

2020 §136 - Samråd mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 

Attachments: Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 
den 19 oktober 2020 - Samråd mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
och ....pdf; Bilaga § 136 Protokollsanteckning (S).pdf 

 
Hej! 
Bifogar protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde från den 19 
oktober. 
 

Vänliga hälsningar, 
Julia Nilsson 
 
_________________________________ 
Nämndsamordnare 
östra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Avdelning Ärendesamordning & kansli 
Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
E-post: julia.c.nilsson@vgregion.se  
Postadress: Koncernkontoret, Stationsgatan 3, 541 30 Skövde 
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§ 136 

Samråd mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Diarienummer HSNÖ 2020-00228 

Beslut 
1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom en förändring av 

utbudspunkt med slutenvårdsverksamhet inom ortopedi och medicin. 

Protokollsanteckningar 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden medger att en protokollsanteckning från 
Sebastian Ekeroth Clausson (S) får bifogas protokollet (bilaga § 136). 

Sammanfattning av ärendet 
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har fått ett initiativ om samråd från styrelsen 
för Skaraborgs Sjukhus. Samrådet handlar om förändring av utbudspunkt med 
slutenvårdsverksamhet inom ortopedi och medicin. 

Dagkirurgisk verksamhet i Falköping påverkas inte av beslutet. 

Under pandemin covid-19 våren 2020 flyttades ortopedi- och medicinavdelningen 
vid SkaS Falköping till SkaS Skövde. I och med flytten av vårdplatserna kunde 
Skaraborgs Sjukhus bygga upp en välfungerande pandemienhet för hela 
Skaraborg. 

Sjukhusledningen har nu sett flera samordningseffekter och förslår därför att 
styrelsen fattar beslut om att avdelningen permanent ska placeras på sjukhuset i 
Skövde. Syftet är att säkra att invånarna får fortsatt tillgång till vård och att skapa 
beredskap för en ökad smittspridning av covid-19. När avdelningen finns i 
Skövde finns full tillgång till samtliga konsulter. Det finns också en 24/7 
verksamhet och tillgång till intensivvård vilket saknas i Falköping. Utöver det 
minskar antalet transporter av patienter mellan utbudspunkterna. Sammantaget 
ger detta en ökade samordningsvinster runt patientens vård, minskar risken för 
längre vårdtider och stärker en god och säker vård. Avdelningen kommer fortsatt 
arbeta som en pandemienhet med personal som arbetat länge ihop och som är 
vana att vårda covid-19-patienter. Avdelningen kommer i huvudsak ha vårdplatser 
för ortopedi och medicinpatienter. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-16 

Yrkanden på sammanträdet 
Nina Terenziani (SD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och finner att östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden bifaller detta. 

Skickas till 

• Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, skas@vgregion.se  
• Jörgen Thorn, jorgen.thorn@vgregionse  
• Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se  
• Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se  
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PROTOKOLLSANTECKNING 

2020-10-19 

Ärende 16 

 

Till  

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 

 

Samråd mellan Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för 
Skaraborgs sjukhus 
 

 
Socialdemokraterna tror att en flytt av slutenvårdsverksamhet inom ortopedi och medicin från 
Falköping till Skövde kan förbättra den medicinska kvaliteten. Vi saknar dock fortfarande en 
långsiktig och övergripande plan för sjukhuset i Falköping, liksom för de andra sjukhusorterna. 
Socialdemokraterna anser också att nämnden saknar tillräckliga underlag för att ta beslut. 
Tjänsteutlåtandet presenterades tre dagar före sammanträdet och en risk- och konsekvensanalys 
beräknas vara klar fyra dagar efter att nämnden ska ta beslut. Det tyder på en brist på respekt för 
den demokratiska processen och nämndens roll som befolkningsföreträdare. Vi är medvetna om 
att ärendet brådskar och ytterligare dröjsmål skulle skapa osäkerhet, inte minst bland personalen, 
därför väljer vi att ställa oss bakom beslutet idag. 
 

Sebastian Ekeroth Clausson (S)  
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From: Mari Nilsson on behalf of HSS FB 
Sent: den 20 oktober 2020 16:51 
To: Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Ann-Marie Wennberg Larkö; Anette 

Persson; Skaraborgs Sjukhus FB; Jörgen Thorn; Lisbeth Jinnestål Fernow; 
NU Nusjukv kansli; Björn Järbur; Säs; Espen Amundsen; Karin 
Alexandersson; Andreas Cerny; Kaarina Sundelin; Emma Mattsson; Marie 
Gustafsson; Anna Erlingsdotter Wass; Nina Hautanen 

Subject: Expedierat beslut från HSS 2020-10-15 - § 267 TÖK 2021 mellan HSS och 
berörda sjukhusstyrelser om sprututbytesverksamhet 

Attachments: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 
oktober 2020 - Tilläggsöverenskommelse 2021 mellan hälso- och 
sjukvårds...2.pdf; Tilläggsöverenskommelse 2021 mellan hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om 
sprututbytesverksamhet (förlängning).pdf; Tilläggsöverenskommelse 2021 
mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för NU-sjukvården om 
sprututbytesverksamhet (förlängning).pdf; Tilläggsöverenskommelse 2021 
mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs 
Sjukhus om sprututbytesverksamhet (förlängn....pdf; 
Tilläggsöverenskommelse 2021 mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset om 
sprututbytesverksamhet....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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§ 267 

Tilläggsöverenskommelser 2021 mellan hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och berörda sjukhusstyrelser om 
sprututbytesverksamhet (förlängning) 
Diarienummer HS 2020-00665 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkänner för egen del 

tilläggsöverenskommelser 2021 med styrelsen för Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, styrelsen för 
NU-sjukvården och styrelsen för Skaraborgs sjukhus om 
sprututbytesverksamhet (förlängning). 

2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
tilläggsöverenskommelserna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella 
målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland 
individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten vänder sig till 
individer med intravenöst missbruk, folkbokförda i Västra Götalandsregionen, 
oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 
18 år, utförs även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa 
insatser inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård.   

Verksamheten bedrivs med närhet till infektionsklinikerna på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården/NÄL och 
Skaraborgs sjukhus. Befintliga vårdöverenskommelser med respektive 
utförarstyrelse löper ut 2020-12-31. 

I regionfullmäktiges budget för 2021 anges att överenskommelsearbetet måste 
förenklas så mycket som möjligt och att 2020 års uppdrag och ersättningar bör 
gälla även för 2021 om det inte finns sakliga skäl för korrigeringar. Utifrån 
ovanstående prolongeras därför överenskommelserna 2020 till 2021.  

Ersättningen för 2021 utbetalas i tolftedelar och uppgår vid full drift till: 

• Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 10 657 tkr 

• Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus: 3 864 tkr  

• Styrelsen för NU-sjukvården: 3 864 tkr 
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• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus: 3 864 tkr 

Beredning 
Förhandling enligt MBL § 11 har den 12 oktober 2020 avslutats i enighet med 
arbetsgivarens förslag.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-01 
• Tilläggsöverenskommelse 2021 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

om sprututbytesverksamhet (förlängning) 
• Tilläggsöverenskommelse 2021 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om 

sprututbytesverksamhet (förlängning) 
• Tilläggsöverenskommelse 2021 med styrelsen för NU-sjukvården om 

sprututbytesverksamhet (förlängning) 
• Tilläggsöverenskommelse 2021 med styrelsen för Södra Älvsborgs 

Sjukhus om sprututbytesverksamhet (förlängning) 

Skickas till 

• Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset 
• Anne-Marie Wennberg 
• Styrelsen för Skaraborgs sjukhus 
• Jörgen Thorn 
• Styrelsen för NU-sjukvården 
• Björn Järbur 
• Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 
• Espen Amundsen 

 
För kännedom: 

• Kaarina Sundelin 
• Emma Mattsson 
• Marie Gustafsson 
• Anna Erlingsdotter Wass 
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Överenskommelse för år 2021   
Denna överenskommelse är tecknad mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) 
och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) om sprututbytesverksamhet.   
 
Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller för perioden 2021-01-01–2021-12-31. 
 
Bakgrund  
Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i målgruppen, 
reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer med 
intravenöst missbruk där överdödligheten generellt är hög. 
Vårdöverenskommelsen beskriver uppdrag, volymer, åtagande, ersättning och 
uppföljning av sprututbytesverksamheten på SkaS, Infektionskliniken. 
 
Uppdrag 
Sprututbytesverksamheten ska vända sig till individer med intravenöst missbruk, 
folkbokförda i Västra Götalandsregionen, oavsett ålder. Verksamheten ska 
erbjuda möjlighet till utbyte av sprutor, kanyler och parafernalia till personer över 
18 år, liksom provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser 
inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård.  
Verksamheterna ska samarbeta med övriga aktörer med beröring mot den aktuella 
målgruppen (t.ex. smittskydd, primärvårdens specialistmödrahälsovård, 
socialtjänst, polis, kriminalvård, brukarorganisationer och samhället i övrigt). 

Volymer  
En uppskattning av antalet individer med intravenöst missbruk fördelade i 
regionen; med utgångspunkt från upptagningsområdena/närområdena för de 
aktuella utbudspunkterna. 
 
Tabell 1 Uppskattning av individer fördelade per utbudspunkt1 

Område Fördelat som befolkningen Bedömd fördelning 

SU 686 900 
SÄS 252 200 
NU 238 150 
SkaS 224 150 

VGR totalt 1 400 1 400 

Tabell 2 Antal besök per utbudspunkt, givet att sprutbyte sker cirka 14 gånger per person per år.  

Område 
Givet 14 besök/person/år 

Antal besök per vecka Antal besök/dag  
SU 242 48 
SÄS 54 11 
NU 40 8 
SkaS 40 8 

VGR totalt 376 75 

 
1 Volymerna för Västra Götalandsregionen baseras på uppgifter från Socialstyrelsen 2012 
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Åtagande  
Verksamheten ska arbeta efter de riktlinjer som finns enligt Lag (2006:323) om 
utbyte av 
sprutor och kanyler, Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av kanyler och sprutor 
till personer som missbrukar narkotika (SOFS 2007:2). 
Den stora majoriteten besök kommer sannolikt att göras med syfte att byta sprutor, 
men brukarna får även tillgång till basal hälso- och sjukvård; genom läkare, 
sjuksköterska, kurator, barnmorska. Se preciserat åtagande, bilaga 1. 

Övrigt under åtagande 
Lågtröskelverksamhet 
Målgruppens särskilda situation gör att det är nödvändigt att minska alla sorters 
hinder som normalt sett leder till att dessa personer inte söker vård.  
Det ska vara lätt för samverkan- och samarbetspartners att komma i kontakt med 
respektive utbudspunkt; därför ska det finnas möjlighet att kunna nå dessa på 
telefon via direktnummer. 
Drop-In 
Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär. Besök ska kunna ske utan tidbokning, 
inga remisser ska krävas och inga kallelser skickas ut. Sprututbytesverksamheten 
ska vara öppen för besök fem dagar i veckan (måndag-fredag). 
Avgiftsfrihet 
Alla åtgärder som sker vid mottagningen skall vara befriade från patientavgifter. I 
den mån patienterna behöver få vård vid andra enheter gäller de regler för 
patientavgifter som finns där.  
Anonymitet och sekretess 
Samtliga patienter måste kunna styrka sin identitet så att journalföring kan göras 
och vården följas. Ingen särskild sprutbytesenhet inrättas i journalen utan de 
insatser som görs dokumenteras under verksamheternas vanliga mottagningar. Här 
är det av vikt att sekretess mot andra verksamheter inom sjukvården kan 
garanteras för att få besökarnas förtroende. Sådant som inte är sjukvård (t.ex. byte 
av sprutor) registreras i InfCare Sprututbyte. 
Hjälp till annan vårdinstans 
I den mån det bedöms att patienternas vårdbehov inte kan omhändertas på 
lågtröskelverksamheten behöver personalen understödja och underlätta för snabbt 
omhändertagande vid rätt instans. Kanaler, som gör övergångar smidiga, ska 
upparbetas. Remisser som skickas till beroendevård och annan vård skickas i 
samförstånd med patienten. I fall där patienterna är gravida är det 
sprututbytesverksamhetens uppdrag att försöka förmå patienterna att ta emot 
särskilt anpassad mödravård. 
Anmälningsplikt 
Den anmälningsplikt angående barn som far illa och personer med missbruk, som 
följer av lagar och föreskrifter, gäller även personal vid sprututbytesverksamheten. 
Detta kan av vissa patienter upplevas som ett hinder för att söka vård och stor 
varsamhet med hur denna skyldighet hanteras skall därför beaktas i samtalet med 
dem.  
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Ersättning 
Ersättning för drift 
Ersättning från HSS till SkaS för full drift är 3 864 tkr per år som utbetalas 
månatligen i tolftedelar. Beloppet ska täcka verksamhetens totala kostnader och 
betalas ut i sin helhet, under förutsättning att verksamheten bedrivs i full skala. 
Om öppettiderna skulle vara kortare än de överenskomna minskas ersättningen 
procentuellt, avstämning sker kvartalsvis. 
 
Fakturering 
Medlen rekvireras av SkaS genom månatlig fakturering till internt kundnummer 
I71102, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På fakturan ska beställarid 6050196 och 
aktivitetskod 9419 anges. Av fakturan ska det framgå vilka kostnader som 
sjukhuset fakturerar. 
 
Uppföljning 
I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika” finns rapporteringskrav beskrivet för sprututbytesverksamheten (bilaga 
3). 
Uppföljningen bör utöver de av IVO fastställda kraven också innehålla uppgifter 
per utbudspunkt (mottagning); om målgrupp, insatser vid respektive mottagning 
samt resultat. Den skriftliga uppföljningen skickas till Koncernkontoret, 
nina.hautanen@vgregion.se. 
 
Totalt ersättningsutrymme 2021  
Då denna överenskommelse träffas mellan HSS och styrelsen för SkaS påverkas 
inte ersättningsutrymmet i den vårdöverenskommelse för 2021 som tecknats 
mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) och styrelsen för SkaS.   
 
 

Undertecknande 
 
VÄSTRA GÖTALANDSREGONEN 
 
 
2020-10-15    2020- 
 
 
 
Jonas Andersson                                              Pär Johnson 
Ordförande                                                        Ordförande 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen                          Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
 
 
 
Ann Söderström                                               Jörgen Thorn 
Hälso- och sjukvårdsdirektör                           Sjukhusdirektör  

        Skaraborgs Sjukhus 
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bilaga 1 
PRECISERAT ÅTAGANDE  
 Utbyte av sprutor2, kanyler och parafernalia3   
 Provtagning av HIV och hepatiter. 
 Handläggning, smittspårning och behandling av HIV och virushepatiter 
 Vaccinationer; hepatit A och B 
 Utredning och behandling av hepatit C-infektion 
 Utbildning och utdelning av opioid-antidoten naloxon 
 Basal hälso- och sjukvård (t.ex. behandling av abscesser och 

mjukdelsinfektioner liksom vissa smittsamma sjukdomar, uppmärksamma 
mun- och tandhälsa) 

 Kurativ rådgivning och stöd, t.ex. motivationssamtal och hjälp till rätt instans. 
 Sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvårdvård t.ex. provtagning, 

undersökning, behandling, rådgivning samt förskrivning och insättning av 
preventivmedel. 

 Utdelning av kondomer 
 Tillhandahålla informationsmaterial 
 Anslutning till nationellt kvalitetsregister, InfCare Sprututbyte 
 
Byte av sprutor och utdelning av parafernalia  

Efter att erfarenheter samlats in från motsvarande verksamheter nationellt och 
internationellt görs bedömningen att verksamheten behöver tillhandahålla följande 
bytes och utdelningsresurser: 
 Två olika sorters sprutor. 2 ml eller 5 ml.  
 5 olika nålar (skillnader i längd och tjocklek) 
 Medicinmuggar i plast med lock 
 Blandkopp i plast eller metall 
 Uppdragningskärl 
 Olika typer av filter (microfilter eller bomull) 
 Små proppar som används vid perifer venkateter (PVK) 
 Plåster 
 En mindre mugg eller ”puck” att lägga gamla nålar i 
 Sterilt vatten  
 Askorbinsyra 
 Tvättlappar (alkoswab) 
 Engångs-stasar 
 
Vad som delas ut avgörs av patientens behov vid den aktuella tidpunkten, efter 
bedömning av personalen.  

 
2 Europeiska Smittskyddsenheten (ECDC) anger att varje person som injicerar droger bör ha tillgång till minst 
100 rena sprutor per år som ett lägsta mått på ett rimligt smittskyddsmål. 
3 Avser filter, koppar, muggar, plåster mm som behövs vid hanteringen av injektionen för att minska kontaminationsrisk. 
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bilaga 2 

PROVTAGNING AVSEENDE SMITTSKYDD     
Syftet med provtagning är att upptäcka eventuell blodsmitta och att erbjuda 
profylax med vaccination där så är möjligt. Vid alla förstagångsbesök sker 
provtagning avseende HIV, Hepatit A, B och C. 
Vaccination utförs om patienten inte har ett skydd mot Hepatit A och/eller B. 
Vaccin mot Hepatit C och HIV finns inte.  
Har inte patienten Hepatit C och/ eller HIV, så kommer fortlöpande prover mot 
Hepatit C och HIV att ske var tredje månad för att tidigt kunna upptäcka om 
patienten blivit smittad av någon av dessa sjukdomar. 
 
Dokumentation 

Verksamheten skall, likt de flesta övriga lågtröskelverksamheter i landet, använda 
InfCare Sprututbyte för att registrera besök. Det är ett nationellt kvalitetsregister; 
med system som endast de som arbetar med sprututbytet har tillgång till. Där finns 
bland annat: 
 Uppgifter om patienten 
 Gjorda besök 
 Antal sprutor/kanyler som delats ut och återlämnats 
 Provtagning, provsvar och besked om provsvar 
 Kontakt med beroendevården och socialtjänst 

För de delar av dokumentationen som rör sjukvårdande insatser (sår, Hepatit, 
HIV, givna vaccinationer, preventivmedelsinsättning m.m.) används regionens 
journalföringssystem. Denna dokumentation är tillgänglig för andra medicinska 
verksamheter. I melior-journalen finns ingen uppgift att patienten är ansluten till 
sprututbytet. 
I likhet med hur lågtröskelverksamheter arbetar i övriga landet kommer inget 
patientadministrativt system (t.ex. ELVIS) att användas. Statistik kan tas ur 
InfCare och ingen fakturahantering behövs. 
En rutin för hur och var dokumentationen sker, tas fram av de ansvariga 
verksamhetscheferna gemensamt.   

Samverkan och samarbete 

Respektive verksamhetschef ska i sin plan för verksamheten beskriva hur 
samverkan och samarbete som metod ska användas för att nå avsedda mål. I 
planen för samverkan ska även syfte, frekvens och parter framgå. 
 
Exempel på relevanta aktörer att samarbeta och samverka med: 

 Vuxen- resp. Barn- och Ungdomspsykiatri 
 Smittskydd 
 Kommuner 
 Primärvård 
 Folktandvården 
 Kvinnosjukvård/Barnmorskemottagningar/MBHV-teamet i Haga 
 Hud- och könsmottagningar 
 Brukarföreningar (t.ex. NSPHIG, Brukarrådet för missbruksfrågor) 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens Beslut om Tilläggsöverenskommelser 2021 mellan hälso- och

 

8 
 

 Polis 
 Kriminalvården/Frivård 

 
bilaga 3 

UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING  

I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika” finns beskrivet rapporteringskrav från verksamheten. 

Rapporteringskrav till IVO 

13 § Landstinget ska till Inspektionen för vård och omsorg vid verksamhetsårets 
slut lämna in en verksamhetsberättelse som innefattar en utvärdering av 
sprututbytesverksamheten. Av verksamhetsberättelsen ska det, vad avser 
personerna som deltar i sprututbytesverksamheten, framgå uppgifter om  

1. ålders- och könsfördelning,  
2. antalet besök och utbytta sprutor och kanyler,  
3. hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av dessa,  
4. förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt andra 

infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narkotikamissbruket,  
5. dödlighet,  
6. hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller eftervård för sitt 

narkotikamissbruk, och  
7. i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård m.m. (SOSFS 

2013:23)  
14 § Verksamhetsberättelsen ska även innehålla uppgifter om  

1. personalens antal och kompetens,  
2. i vilken utsträckning verksamheten bedöms ha påverkat eventuell 

smittspridning 
3. hur samarbetet med missbruks- och beroendevården, den övriga hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten har organiserats och utfallet av detta 
samarbete. (SOSFS 2013:23)   

Uppföljningen till Koncernkontoret bör förutom det som avrapporteras till IVO 
också innehålla uppgifter om: målgruppen, genomförda insatser vid respektive 
mottagning samt de resultat man uppnår, figur 1. Respektive mottagning ska 
inkomma med en skriftlig uppföljning, som ska vara Koncernkontoret tillhanda 14 
dagar därefter.  
Tidsperiod som rapportering avser:   jan-maj-21         jan-dec-21 
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Figur 1 Uppföljning och mätperioder. 
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Överenskommelse för år 2021   
Denna tilläggsöverenskommelse är tecknad mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
och styrelsen för NU-sjukvården om sprututbytesverksamhet. 
 
Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller för perioden 2021-01-01–2021-12-31. 
 
Bakgrund 
Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i målgruppen, 
reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer med 
intravenöst missbruk där överdödligheten generellt är hög. 
Vårdöverenskommelsen beskriver uppdrag, volymer, åtagande, ersättning och 
uppföljning av sprututbytesverksamheten på NU-sjukvården, NÄL, 
Infektionskliniken. 
 
I regionfullmäktiges budget för 2021 anges att överenskommelsearbetet måste 
förenklas så mycket som möjligt och att 2020 års uppdrag och ersättningar bör 
gälla även för 2021 om det inte finns sakliga skäl för korrigeringar. Utifrån 
ovanstående prolongeras därför överenskommelsen 2020 till 2021. 
 
Uppdrag 
Sprututbytesverksamheten ska vända sig till individer med intravenöst missbruk, 
folkbokförda i Västra Götalandsregionen, oavsett ålder. Verksamheten ska 
erbjuda möjlighet till utbyte av sprutor, kanyler och parafernalia till personer över 
18 år, liksom provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser 
inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård.  
Verksamheterna ska samarbeta med övriga aktörer med beröring mot den aktuella 
målgruppen (t.ex. smittskydd, primärvårdens specialistmödrahälsovård, 
socialtjänst, polis, kriminalvården, brukarorganisationer och samhället i övrigt). 

Volymer  
En uppskattning av antalet individer med intravenöst missbruk fördelade i 
regionen; med utgångspunkt från upptagningsområdena/närområdena för de 
aktuella utbudspunkterna. 
 
Tabell 1 Uppskattning av individer fördelade per utbudspunkt1 

Område Fördelat som befolkningen Bedömd fördelning 

SU 686 900 

SÄS 252 200 

NU 238 150 

SkaS 224 150 

VGR totalt 1 400 1 400 

 
 
 
 
 

 
1 Volymerna för Västra Götalandsregionen baseras på uppgifter från Socialstyrelsen 2012 
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Tabell 2 Antal besök per utbudspunkt, givet att sprutbyte sker cirka 14 gånger per person per år.  

Område 
Givet 14 besök/person/år 

Antal besök per vecka Antal besök/dag  
SU 242 48 

SÄS 54 11 
NU 40 8 
SkaS 40 8 

VGR totalt 376 75 

 
Åtagande  
Verksamheten ska arbeta efter de riktlinjer som finns enligt Lag (2006:323) om 
utbyte av sprutor och kanyler, Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av kanyler 
och sprutor till personer som missbrukar narkotika (SOFS 2007:2). 
Den stora majoriteten besök kommer sannolikt att göras med syfte att byta sprutor, 
men brukarna får även tillgång till basal hälso- och sjukvård; genom läkare, 
sjuksköterska, kurator, barnmorska. Se preciserat åtagande, bilaga 1. 

Övrigt under åtagande 
Lågtröskelverksamhet 
Målgruppens särskilda situation gör att det är nödvändigt att minska alla sorters 
hinder som normalt sett leder till att dessa personer inte söker vård.  
Det ska vara lätt för samverkan- och samarbetspartners att komma i kontakt med 
respektive utbudspunkt; därför ska det finnas möjlighet att kunna nå dessa på 
telefon via direktnummer. 
Drop-In 
Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär. Besök ska kunna ske utan tidbokning, 
inga remisser ska krävas och inga kallelser skickas ut. Sprututbytesverksamheten 
ska vara öppen för besök fem dagar i veckan (måndag-fredag). 
Avgiftsfrihet 
Alla åtgärder som sker vid mottagningen skall vara befriade från patientavgifter. I 
den mån patienterna behöver få vård vid andra enheter gäller de regler för 
patientavgifter som finns där.  
Anonymitet och sekretess 
Samtliga patienter måste kunna styrka sin identitet så att journalföring kan göras 
och vården följas. Ingen särskild sprutbytesenhet inrättas i journalen utan de 
insatser som görs dokumenteras under verksamheternas vanliga mottagningar. Här 
är det av vikt att sekretess mot andra verksamheter inom sjukvården kan 
garanteras för att få besökarnas förtroende. Sådant som inte är sjukvård (t.ex. byte 
av sprutor) registreras i InfCare Sprututbyte. 
Hjälp till annan vårdinstans 
I den mån det bedöms att patienternas vårdbehov inte kan omhändertas på 
lågtröskelverksamheten behöver personalen understödja och underlätta för snabbt 
omhändertagande vid rätt instans. Kanaler, som gör övergångar smidiga, ska 
upparbetas. Remisser som skickas till beroendevård och annan vård skickas i 
samförstånd med patienten. I fall där patienterna är gravida är det 
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sprututbytesverksamhetens uppdrag att försöka förmå patienterna att ta emot 
särskilt anpassad mödravård. 
Anmälningsplikt 
Den anmälningsplikt angående barn som far illa och personer med missbruk, som 
följer av lagar och föreskrifter, gäller även personal vid sprututbytesverksamheten. 
Detta kan av vissa patienter upplevas som ett hinder för att söka vård och stor 
varsamhet med hur denna skyldighet hanteras skall därför beaktas i samtalet med 
dem.  
 
Ersättning 
Ersättning för drift 
Ersättning från HSS till NU-sjukvården för full drift är 3 864 tkr per år som 
utbetalas månatligen i tolftedelar. Beloppet ska täcka verksamhetens totala 
kostnader och betalas ut i sin helhet, under förutsättning att verksamheten bedrivs 
i full skala. Om öppettiderna skulle vara kortare än de överenskomna minskas 
ersättningen procentuellt, avstämning sker kvartalsvis  
 
Fakturering 
Medlen rekvireras av NU-sjukvården genom månatlig fakturering till internt 
kundnummer I71102, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På fakturan ska beställarid 
6050196 och aktivitetskod 9419 anges. Av fakturan ska det framgå vilka 
kostnader som sjukhuset fakturerar. 
 
Uppföljning 
I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika” finns rapporteringskrav beskrivet för sprututbytesverksamheten (bilaga 
3). 
Uppföljningen bör utöver de av IVO fastställda kraven också innehålla uppgifter 
per utbudspunkt (mottagning); om målgrupp, insatser vid respektive mottagning 
samt resultat. Den skriftliga uppföljningen skickas till Koncernkontoret, 
nina.hautanen@vgregion.se. 
 
Totalt ersättningsutrymme 2021  
Då denna överenskommelse träffas mellan HSS och styrelsen för NU-sjukvården 
påverkas inte ersättningsutrymmet i den vårdöverenskommelse för 2021 som 
tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) och styrelsen för NU-
sjukvården.   
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Undertecknande 
 
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
 
 
2020-10-15    2020- 
 
 
 
 
Jonas Andersson                                                  Peter Heie  
Ordförande                                                           Ordförande  
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen                             Styrelsen för NU-sjukvården 
 
 
 
Ann Söderström                                                   Björn Järbur 
Hälso- och sjukvårdsdirektör                               Sjukhusdirektör  

NU- sjukvården 
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BILAGA 1 
PRECISERAT ÅTAGANDE    

 Utbyte av sprutor2, kanyler och parafernalia3 
 Provtagning av HIV och hepatiter. 
 Handläggning, smittspårning och behandling av HIV och virushepatiter 
 Vaccinationer; hepatit A och B 
 Utredning och behandling av hepatit C-infektion 
 Utbildning och utdelning av opioid-antidoten naloxon 
 Basal hälso- och sjukvård (t.ex. behandling av abscesser och 

mjukdelsinfektioner liksom vissa smittsamma sjukdomar, uppmärksamma 
mun- och tandhälsa) 

 Kurativ rådgivning och stöd, t.ex. motivationssamtal och hjälp till rätt instans. 
 Sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvårdvård t.ex. provtagning, 

undersökning, behandling, rådgivning samt förskrivning och insättning av 
preventivmedel. 

 Utdelning av kondomer 
 Tillhandahålla informationsmaterial 
 Anslutning till nationellt kvalitetsregister, InfCare Sprututbyte 
 

Byte av sprutor och utdelning av parafernalia  

Efter att erfarenheter samlats in från motsvarande verksamheter nationellt och 
internationellt görs bedömningen att verksamheten behöver tillhandahålla följande 
bytes och utdelningsresurser: 
 Två olika sorters sprutor. 2 ml eller 5 ml.  
 5 olika nålar (skillnader i längd och tjocklek) 
 Medicinmuggar i plast med lock 
 Blandkopp i plast eller metall 
 Uppdragningskärl 
 Olika typer av filter (microfilter eller bomull) 
 Små proppar som används vid perifer venkateter (PVK) 
 Plåster 
 En mindre mugg eller ”puck” att lägga gamla nålar i 
 Sterilt vatten  
 Askorbinsyra 
 Tvättlappar (alkoswab) 
 Engångs-stasar 
 
Vad som delas ut avgörs av patientens behov vid den aktuella tidpunkten, efter 
bedömning av personalen.  

 
2 Europeiska Smittskyddsenheten (ECDC) anger att varje person som injicerar droger bör ha tillgång till minst 
100 rena sprutor per år som ett lägsta mått på ett rimligt smittskyddsmål. 
3 Avser filter, koppar, muggar, plåster mm som behövs vid hanteringen av injektionen för att minska kontaminationsrisk. 
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bilaga 2 
PROVTAGNING AVSEENDE SMITTSKYDD PÅ SPRUTUTBYTESMOTTAGNINGARNA  

   

Syftet med provtagning är att upptäcka eventuell blodsmitta och att erbjuda 
profylax med vaccination där så är möjligt. Vid alla förstagångsbesök sker 
provtagning avseende HIV, Hepatit A, B och C. 
Vaccination utförs om patienten inte har ett skydd mot Hepatit A och/eller B. 
Vaccin mot Hepatit C och HIV finns inte.  
Har inte patienten Hepatit C och/ eller HIV, så kommer fortlöpande prover mot 
Hepatit C och HIV att ske var tredje månad för att tidigt kunna upptäcka om 
patienten blivit smittad av någon av dessa sjukdomar. 

 Dokumentation 

Verksamheten skall, likt de flesta övriga lågtröskelverksamheter i landet, använda 
InfCare Sprututbyte för att registrera besök. Det är ett nationellt kvalitetsregister; 
med system som endast de som arbetar med sprututbytet har tillgång till. Där finns 
bland annat: 
 Uppgifter om patienten 
 Gjorda besök 
 Antal sprutor/kanyler som delats ut och återlämnats 
 Provtagning, provsvar och besked om provsvar 
 Kontakt med beroendevården och socialtjänst 
För de delar av dokumentationen som rör sjukvårdande insatser (sår, Hepatit, 
HIV, givna vaccinationer, preventivmedelsinsättning m.m.) används regionens 
journalföringssystem. Denna dokumentation är tillgänglig för andra medicinska 
verksamheter. I melior-journalen finns ingen uppgift att patienten är ansluten till 
sprututbytet. 
I likhet med hur lågtröskelverksamheter arbetar i övriga landet kommer inget 
patientadministrativt system (t.ex. ELVIS) att användas. Statistik kan tas ur 
InfCare och ingen fakturahantering behövs. 
En rutin för hur och var dokumentationen sker, tas fram av de ansvariga 
verksamhetscheferna gemensamt.   

Samverkan och samarbete 

Respektive verksamhetschef ska i sin plan för verksamheten beskriva hur 
samverkan och samarbete som metod ska användas för att nå avsedda mål. I 
planen för samverkan ska även syfte, frekvens och parter framgå. 
 
Exempel på relevanta aktörer att samarbeta och samverka med: 

 Vuxen- resp. Barn- och Ungdomspsykiatri 
 Smittskydd 
 Kommuner 
 Primärvård 
 Folktandvården 
 Kvinnosjukvård/Barnmorskemottagningar/MBHV-teamet i Haga 
 Hud- och könsmottagningar 
 Brukarföreningar (t.ex. NSPHIG, Brukarrådet för missbruksfrågor) 
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 Polis 
 Kriminalvården/Frivård 

                        
bilaga 3 

UPPFÖLJNING OCH RAPPORTERING, SPRUTUTBYTESMOTTAGNINGAR  

I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika” finns beskrivet rapporteringskrav från verksamheten. 

Rapporteringskrav till IVO 

13 § Landstinget ska till Inspektionen för vård och omsorg vid verksamhetsårets 
slut lämna in en verksamhetsberättelse som innefattar en utvärdering av 
sprututbytesverksamheten. Av verksamhetsberättelsen ska det, vad avser 
personerna som deltar i sprututbytesverksamheten, framgå uppgifter om  

1. ålders- och könsfördelning,  
2. antalet besök och utbytta sprutor och kanyler,  
3. hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av dessa,  
4. förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt andra 

infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narkotikamissbruket,  
5. dödlighet,  
6. hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller eftervård för sitt 

narkotikamissbruk, och  
7. i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård m.m. (SOSFS 

2013:23)  
14 § Verksamhetsberättelsen ska även innehålla uppgifter om  

1. personalens antal och kompetens,  
2. i vilken utsträckning verksamheten bedöms ha påverkat eventuell 

smittspridning 
3. hur samarbetet med missbruks- och beroendevården, den övriga hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten har organiserats och utfallet av detta 
samarbete. (SOSFS 2013:23)   

Uppföljningen till Koncernkontoret bör förutom det som avrapporteras till IVO 
också innehålla uppgifter om: målgruppen, genomförda insatser vid respektive 
mottagning samt de resultat man uppnår, se nedan. Respektive mottagning ska 
inkomma med en skriftlig uppföljning, som ska vara Koncernkontoret tillhanda 14 
dagar därefter.  
                           Tidsperiod som rapportering avser: jan-maj-21         jan-dec-21 
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Figur 1 Uppföljning och mätperioder. 
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Överenskommelse för år 2021   
Denna tilläggsöverenskommelse är tecknad mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
(HSS) och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) om 
sprututbytesverksamhet.  
 
Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller för perioden 2021-01-01–2021-12-31. 
 
Bakgrund och syfte 
Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i målgruppen, 
reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer med 
intravenöst missbruk där överdödligheten generellt är hög. 
Vårdöverenskommelsen beskriver uppdrag, volymer, åtagande, ersättning och 
uppföljning av sprututbytesverksamheten på SÄS, Infektionskliniken. 
 
I regionfullmäktiges budget för 2021 anges att överenskommelsearbetet måste 
förenklas så mycket som möjligt och att 2020 års uppdrag och ersättningar bör 
gälla även för 2021 om det inte finns sakliga skäl för korrigeringar. Utifrån 
ovanstående prolongeras därför överenskommelsen 2020 till 2021. 
 
Uppdrag 
Sprututbytesverksamheten ska vända sig till individer med intravenöst missbruk, 
folkbokförda i Västra Götalandsregionen, oavsett ålder. Verksamheten ska 
erbjuda möjlighet till utbyte av sprutor, kanyler och parafernalia till personer över 
18 år, liksom provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser 
inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård.  
Verksamheterna ska samarbeta med övriga aktörer med beröring mot den aktuella 
målgruppen (t.ex. smittskydd, primärvårdens specialistmödrahälsovård, 
socialtjänst, polis, kriminalvård, brukarorganisationer och samhället i övrigt). 

Volymer  
En uppskattning av antalet individer med intravenöst missbruk fördelade i 
regionen; med utgångspunkt från upptagningsområdena/närområdena för de 
aktuella utbudspunkterna. 
 
Tabell 1 Uppskattning av individer fördelade per utbudspunkt1 

Område Fördelat som befolkningen Bedömd fördelning 

SU 686 900 

SÄS 252 200 

NU 238 150 

SkaS 224 150 

VGR totalt 1 400 1 400 

 
1 Volymerna för Västra Götalandsregionen baseras på uppgifter från Socialstyrelsen 2012 
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Tabell 2 Antal besök per utbudspunkt, givet att sprutbyte sker cirka 14 gånger per person per år.  

Område 
Givet 14 besök/person/år 

Antal besök per vecka Antal besök/dag  
SU 242 48 

SÄS 54 11 
NU 40 8 
SkaS 40 8 

VGR totalt 376 75 

Åtagande  
Verksamheten ska arbeta efter de riktlinjer som finns enligt Lag (2006:323) om 
utbyte av sprutor och kanyler, Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av kanyler 
och sprutor till personer som missbrukar narkotika (SOFS 2007:2). 
Den stora majoriteten besök kommer sannolikt att göras med syfte att byta sprutor, 
men brukarna får även tillgång till basal hälso- och sjukvård; genom läkare, 
sjuksköterska, kurator, barnmorska. Se preciserat åtagande, bilaga 1. 

Övrigt under åtagande 
Lågtröskelverksamhet 
Målgruppens särskilda situation gör att det är nödvändigt att minska alla sorters 
hinder som normalt sett leder till att dessa personer inte söker vård. Det ska vara 
lätt för samverkan- och samarbetspartners att komma i kontakt med respektive 
utbudspunkt; därför ska det finnas möjlighet att kunna nå dessa på telefon via 
direktnummer. 
Drop-In 
Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär. Besök ska kunna ske utan tidbokning, 
inga remisser ska krävas och inga kallelser skickas ut. Sprututbytesverksamheten 
ska vara öppen för besök fem dagar i veckan (måndag-fredag). 
Avgiftsfrihet 
Alla åtgärder som sker vid mottagningen skall vara befriade från patientavgifter. I 
den mån patienterna behöver få vård vid andra enheter gäller de regler för 
patientavgifter som finns där.  
 
Anonymitet och sekretess 
Samtliga patienter måste kunna styrka sin identitet så att journalföring kan göras 
och vården följas. Ingen särskild sprutbytesenhet inrättas i journalen utan de 
insatser som görs dokumenteras under verksamheternas vanliga mottagningar. Här 
är det av vikt att sekretess mot andra verksamheter inom sjukvården kan 
garanteras för att få besökarnas förtroende. Sådant som inte är sjukvård (t.ex. byte 
av sprutor) registreras i InfCare Sprututbyte. 
 
Hjälp till annan vårdinstans 
I den mån det bedöms att patienternas vårdbehov inte kan omhändertas på 
lågtröskelverksamheten behöver personalen understödja och underlätta för snabbt 
omhändertagande vid rätt instans. Kanaler, som gör övergångar smidiga, ska 
upparbetas. Remisser som skickas till beroendevård och annan vård skickas i 
samförstånd med patienten. I fall där patienterna är gravida är det 
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sprututbytesverksamhetens uppdrag att försöka förmå patienterna att ta emot 
särskilt anpassad mödravård. 
 
Anmälningsplikt 
Den anmälningsplikt angående barn som far illa och personer med missbruk, som 
följer av lagar och föreskrifter, gäller även personal vid sprututbytesverksamheten. 
Detta kan av vissa patienter upplevas som ett hinder för att söka vård och stor 
varsamhet med hur denna skyldighet hanteras skall därför beaktas i samtalet med 
dem.  
 
Ekonomisk ersättning 
Ersättning från HSS till SÄS för full drift är 3 864 tkr per år som utbetalas 
månatligen i tolftedelar. Beloppet ska täcka verksamhetens totala kostnader och 
betalas ut i sin helhet, under förutsättning att verksamheten bedrivs i full skala. 
Om öppettiderna skulle vara kortare än de överenskomna minskas ersättningen 
procentuellt, avstämning sker kvartalsvis  
 
Fakturering 
Medlen rekvireras av SÄS genom månatlig fakturering till internt kundnummer 
I71102, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På fakturan ska beställarid 6050196 och 
aktivitetskod 9419 anges. Av fakturan ska det framgå vilka kostnader som 
sjukhuset fakturerar. 
 
Uppföljning 
I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika” finns rapporteringskrav beskrivet för sprututbytesverksamheten (bilaga 
3). 
Uppföljningen bör utöver de av IVO fastställda kraven också innehålla uppgifter 
per utbudspunkt (mottagning); om målgrupp, insatser vid respektive mottagning 
samt resultat. Den skriftliga uppföljningen skickas till Koncernkontoret, 
nina.hautanen@vgregion.se. 
 
Totalt ersättningsutrymme 2021  
Då denna överenskommelse träffas mellan HSS och styrelsen för SÄS påverkas 
inte ersättningsutrymmet i den vårdöverenskommelse för 2021 som tecknats 
mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) och styrelsen för SÄS.   
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bilaga 1 

Preciserat åtagande    

 Utbyte av sprutor2, kanyler och parafernalia3  
 Provtagning av HIV och hepatiter. 
 Handläggning, smittspårning och behandling av HIV och virushepatiter 
 Vaccinationer; hepatit A och B 
 Utredning och behandling av hepatit C-infektion 
 Utbildning och utdelning av opioid-antidoten naloxon 
 Basal hälso- och sjukvård (t.ex. behandling av abscesser och 

mjukdelsinfektioner liksom vissa smittsamma sjukdomar, uppmärksamma 
mun- och tandhälsa) 

 Kurativ rådgivning och stöd, t.ex. motivationssamtal och hjälp till rätt instans. 
 Sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvårdvård t.ex. provtagning, 

undersökning, behandling, rådgivning samt förskrivning och insättning av 
preventivmedel. 

 Utdelning av kondomer 
 Tillhandahålla informationsmaterial 
 Anslutning till nationellt kvalitetsregister, InfCare Sprututbyte 
 

Byte av sprutor och utdelning av parafernalia  

Efter att erfarenheter samlats in från motsvarande verksamheter nationellt och 
internationellt görs bedömningen att verksamheten behöver tillhandahålla följande 
bytes och utdelningsresurser: 
 Två olika sorters sprutor. 2 ml eller 5 ml.  
 5 olika nålar (skillnader i längd och tjocklek) 
 Medicinmuggar i plast med lock 
 Blandkopp i plast eller metall 
 Uppdragningskärl 
 Olika typer av filter (microfilter eller bomull) 
 Små proppar som används vid perifer venkateter (PVK) 
 Plåster 
 En mindre mugg eller ”puck” att lägga gamla nålar i 
 Sterilt vatten  
 Askorbinsyra 
 Tvättlappar (alkoswab) 
 Engångs-stasar 
 
Vad som delas ut avgörs av patientens behov vid den aktuella tidpunkten, efter 
bedömning av personalen.  

 
2 Europeiska Smittskyddsenheten (ECDC) anger att varje person som injicerar droger bör ha tillgång till minst 
100 rena sprutor per år som ett lägsta mått på ett rimligt smittskyddsmål. 
3 Avser filter, koppar, muggar, plåster mm som behövs vid hanteringen av injektionen för att minska kontaminationsrisk. 
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bilaga 2 

Provtagning avseende smittskydd på Sprututbytesmottagningarna    

Syftet med provtagning är att upptäcka eventuell blodsmitta och att erbjuda 
profylax med vaccination där så är möjligt. Vid alla förstagångsbesök sker 
provtagning avseende HIV, Hepatit A, B och C. 
Vaccination utförs om patienten inte har ett skydd mot Hepatit A och/eller B. 
Vaccin mot Hepatit C och HIV finns inte.  
Har inte patienten Hepatit C och/ eller HIV, så kommer fortlöpande prover mot 
Hepatit C och HIV att ske var tredje månad för att tidigt kunna upptäcka om 
patienten blivit smittad av någon av dessa sjukdomar. 
 Dokumentation 

Verksamheten skall, likt de flesta övriga lågtröskelverksamheter i landet, använda 
InfCare Sprututbyte för att registrera besök. Det är ett nationellt kvalitetsregister; 
med system som endast de som arbetar med sprututbytet har tillgång till. Där finns 
bland annat: 
 Uppgifter om patienten 
 Gjorda besök 
 Antal sprutor/kanyler som delats ut och återlämnats 
 Provtagning, provsvar och besked om provsvar 
 Kontakt med beroendevården och socialtjänst 

För de delar av dokumentationen som rör sjukvårdande insatser (sår, Hepatit, 
HIV, givna vaccinationer, preventivmedelsinsättning m.m.) används regionens 
journalföringssystem. Denna dokumentation är tillgänglig för andra medicinska 
verksamheter. I melior-journalen finns ingen uppgift att patienten är ansluten till 
sprututbytet. 
I likhet med hur lågtröskelverksamheter arbetar i övriga landet kommer inget 
patientadministrativt system (t.ex. ELVIS) att användas. Statistik kan tas ur 
InfCare och ingen fakturahantering behövs. 
En rutin för hur och var dokumentationen sker, tas fram av de ansvariga 
verksamhetscheferna gemensamt.   

Samverkan och samarbete 

Respektive verksamhetschef ska i sin plan för verksamheten beskriva hur 
samverkan och samarbete som metod ska användas för att nå avsedda mål. I 
planen för samverkan ska även syfte, frekvens och parter framgå. 
 
Exempel på relevanta aktörer att samarbeta och samverka med: 

 Vuxen- resp. Barn- och Ungdomspsykiatri 
 Smittskydd 
 Kommuner 
 Primärvård 
 Folktandvården 
 Kvinnosjukvård/Barnmorskemottagningar/MBHV-teamet i Haga 
 Hud- och könsmottagningar 
 Brukarföreningar (t.ex. NSPHIG, Brukarrådet för missbruksfrågor) 
 Polis 
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 Kriminalvården/Frivård 
 

bilaga 3 
Uppföljning och rapportering, Sprututbytesmottagningar i VGR 

I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika” finns beskrivet rapporteringskrav från verksamheten. 

Rapporteringskrav till IVO 

13 § Landstinget ska till Inspektionen för vård och omsorg vid verksamhetsårets 
slut lämna in en verksamhetsberättelse som innefattar en utvärdering av 
sprututbytesverksamheten. Av verksamhetsberättelsen ska det, vad avser 
personerna som deltar i sprututbytesverksamheten, framgå uppgifter om  

1. ålders- och könsfördelning,  
2. antalet besök och utbytta sprutor och kanyler,  
3. hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av dessa,  
4. förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt andra 

infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narkotikamissbruket,  
5. dödlighet,  
6. hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller eftervård för sitt 

narkotikamissbruk, och  
7. i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård m.m. (SOSFS 

2013:23)  
14 § Verksamhetsberättelsen ska även innehålla uppgifter om  

1. personalens antal och kompetens,  
2. i vilken utsträckning verksamheten bedöms ha påverkat eventuell 

smittspridning 
3. hur samarbetet med missbruks- och beroendevården, den övriga hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten har organiserats och utfallet av detta 
samarbete. (SOSFS 2013:23)   

Uppföljningen till Koncernkontoret bör förutom det som avrapporteras till IVO 
också innehålla uppgifter om: målgruppen, genomförda insatser vid respektive 
mottagning samt de resultat man uppnår, figur 1. Respektive mottagning ska 
inkomma med en skriftlig uppföljning, som ska vara Koncernkontoret tillhanda 14 
dagar därefter.  
 Tidsperiod som rapportering avser:  jan-maj-21         jan-dec-21 
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Figur 1 Uppföljning och mätperioder. 
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Överenskommelse 2021 
Denna tilläggsöverenskommelse är tecknad mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
(HSS) och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) om 
sprututbytesverksamhet. 

Giltighetstid 
Överenskommelsen gäller för perioden 2021-01-01–2021-12-31. 

Bakgrund  
Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i målgruppen, 
reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer med 
intravenöst missbruk där överdödligheten generellt är hög. 
Vårdöverenskommelsen beskriver uppdrag, volymer, åtagande, ersättning och 
uppföljning av sprututbytesverksamheten på SU, Östra sjukhuset, Infektion.  
 
I regionfullmäktiges budget för 2021 anges att överenskommelsearbetet måste 
förenklas så mycket som möjligt och att 2020 års uppdrag och ersättningar bör 
gälla även för 2021 om det inte finns sakliga skäl för korrigeringar. Utifrån 
ovanstående prolongeras därför överenskommelsen 2020 till 2021. 

Uppdrag 
Sprututbytesverksamheten ska vända sig till individer med intravenöst missbruk, 
folkbokförda i Västra Götalandsregionen, oavsett ålder. Verksamheten ska 
erbjuda möjlighet till utbyte av sprutor, kanyler och parafernalia till personer över 
18 år, liksom provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser 
inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård.  
Verksamheterna ska samarbeta med övriga aktörer med beröring mot den aktuella 
målgruppen (t.ex. smittskydd, primärvårdens specialistmödrahälsovård, 
socialtjänst, polis, kriminalvården, brukarorganisationer och samhället i övrigt). 

Volymer  
En uppskattning av antalet individer med intravenöst missbruk fördelade i 
regionen; med utgångspunkt från upptagningsområdena/närområdena för de 
aktuella utbudspunkterna. 
 
Tabell 1 Uppskattning av individer fördelade per utbudspunkt1 

Område Fördelat som befolkningen Bedömd fördelning 

SU 686 900 

SÄS 252 200 

NU 238 150 

SkaS 224 150 

VGR totalt 1 400 1 400 

 
 
 

 
1 Volymerna för Västra Götalandsregionen baseras på uppgifter från Socialstyrelsen 2012. 
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Tabell 2 Antal besök per utbudspunkt, givet att sprutbyte sker cirka 14 gånger per person per år.  

Område 
Givet 14 besök/person/år 

Antal besök per vecka Antal besök/dag  

SU 242 48 

SÄS 54 11 

NU 40 8 
SkaS 40 8 

VGR totalt 376 75 

Åtagande  
Verksamheten ska arbeta efter de riktlinjer som finns enligt Lag (2006:323) om 
utbyte av sprutor och kanyler, Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av kanyler 
och sprutor till personer som missbrukar narkotika (SOFS 2007:2). 
Den stora majoriteten besök kommer sannolikt att göras med syfte att byta 
sprutor, men brukarna får även tillgång till basal hälso- och sjukvård; genom 
läkare, sjuksköterska, kurator, barnmorska. Se preciserat åtagande, bilaga 1. 

Övrigt under åtagande 
Lågtröskelverksamhet 
Målgruppens särskilda situation gör att det är nödvändigt att minska alla sorters 
hinder som normalt sett leder till att dessa personer inte söker vård.  
Det ska vara lätt för samverkan- och samarbetspartners att komma i kontakt med 
respektive utbudspunkt; därför ska det finnas möjlighet att kunna nå dessa på 
telefon via direktnummer. 
Drop-In 
Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär. Besök ska kunna ske utan tidbokning, 
inga remisser ska krävas och inga kallelser skickas ut. Sprututbytesverksamheten 
ska vara öppen för besök fem dagar i veckan (måndag-fredag). 
Avgiftsfrihet 
Alla åtgärder som sker vid mottagningen skall vara befriade från patientavgifter. I 
den mån patienterna behöver få vård vid andra enheter gäller de regler för 
patientavgifter som finns där.  
Anonymitet och sekretess 
Samtliga patienter måste kunna styrka sin identitet så att journalföring kan göras 
och vården följas. Ingen särskild sprutbytesenhet inrättas i journalen utan de 
insatser som görs dokumenteras under verksamheternas vanliga mottagningar. Här 
är det av vikt att sekretess mot andra verksamheter inom sjukvården kan 
garanteras för att få besökarnas förtroende. Sådant som inte är sjukvård (t.ex. byte 
av sprutor) registreras i InfCare Sprututbyte. 
Hjälp till annan vårdinstans 
I den mån det bedöms att patienternas vårdbehov inte kan omhändertas på 
lågtröskelverksamheten behöver personalen understödja och underlätta för snabbt 
omhändertagande vid rätt instans. Kanaler, som gör övergångar smidiga, ska 
upparbetas. Remisser som skickas till beroendevård och annan vård skickas i 
samförstånd med patienten. I fall där patienterna är gravida är det 
sprututbytesverksamhetens uppdrag att försöka förmå patienterna att ta emot 
särskilt anpassad mödravård. 
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Anmälningsplikt 
Den anmälningsplikt angående barn som far illa och personer med missbruk, som 
följer av lagar och föreskrifter, gäller även personal vid sprututbytesverksamheten. 
Detta kan av vissa patienter upplevas som ett hinder för att söka vård och stor 
varsamhet med hur denna skyldighet hanteras skall därför beaktas i samtalet med 
dem.  

Ersättning 
Ersättning från HSS till SU för full drift är 10 657 tkr per år som utbetalas 
månatligen i tolftedelar. Beloppet ska täcka verksamhetens totala kostnader och 
betalas ut i sin helhet, under förutsättning att verksamheten bedrivs i full skala. 
Om öppettiderna skulle vara kortare än de överenskomna minskas ersättningen 
procentuellt, avstämning sker kvartalsvis  
Fakturering 
Medlen rekvireras av SU genom månatlig fakturering till internt kundnummer 
I71102, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. På fakturan ska beställarid 6050196 och 
aktivitetskod 9419 anges. Av fakturan ska det framgå vilka kostnader som 
sjukhuset fakturerar. 

Uppföljning 
I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar 
narkotika” finns rapporteringskrav beskrivet för sprututbytesverksamheten (bilaga 
3). 
Uppföljningen bör utöver de av IVO fastställda kraven också innehålla uppgifter 
per utbudspunkt (mottagning); om målgrupp, insatser vid respektive mottagning 
samt resultat. Den skriftliga uppföljningen skickas till Koncernkontoret, 
nina.hautanen@vgregion.se. 
 
Totalt ersättningsutrymme 2021  
Då denna överenskommelse träffas mellan HSS och styrelsen för SU påverkas 
inte ersättningsutrymmet i den vårdöverenskommelse för 2021 som tecknats 
mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna (HSN) och styrelsen för SU.   
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bilaga 1 
Preciserat åtagande    
 Utbyte av sprutor2, kanyler och parafernalia3  
 Provtagning av HIV och hepatiter. 
 Handläggning, smittspårning och behandling av HIV och virushepatiter 
 Vaccinationer; hepatit A och B 
 Utredning och behandling av hepatit C-infektion 
 Utbildning och utdelning av opioid-antidoten naloxon 
 Basal hälso- och sjukvård (t.ex. behandling av abscesser och mjukdelsinfektioner 

liksom vissa smittsamma sjukdomar, uppmärksamma mun- och tandhälsa) 
 Kurativ rådgivning och stöd, t.ex. motivationssamtal och hjälp till rätt instans. 
 Sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvårdvård t.ex. provtagning, 

undersökning, behandling, rådgivning samt förskrivning och insättning av 
preventivmedel. 

 Utdelning av kondomer 
 Tillhandahålla informationsmaterial 
 Anslutning till nationellt kvalitetsregister, InfCare Sprututbyte 
 

Byte av sprutor och utdelning av parafernalia  

Efter att erfarenheter samlats in från motsvarande verksamheter nationellt och internationellt 
görs bedömningen att verksamheten behöver tillhandahålla följande bytes och 
utdelningsresurser: 
 Två olika sorters sprutor. 2 ml eller 5 ml.  
 5 olika nålar (skillnader i längd och tjocklek) 
 Medicinmuggar i plast med lock 
 Blandkopp i plast eller metall 
 Uppdragningskärl 
 Olika typer av filter (microfilter eller bomull) 
 Små proppar som används vid perifer venkateter (PVK) 
 Plåster 
 En mindre mugg eller ”puck” att lägga gamla nålar i 
 Sterilt vatten  
 Askorbinsyra 
 Tvättlappar (alkoswab) 
 Engångs-stasar 
 
Vad som delas ut avgörs av patientens behov vid den aktuella tidpunkten, efter bedömning av 
personalen.  

 
2 Europeiska Smittskyddsenheten (ECDC) anger att varje person som injicerar droger bör ha tillgång till minst 
100 rena sprutor per år som ett lägsta mått på ett rimligt smittskyddsmål. 
3 Avser filter, koppar, muggar, plåster mm som behövs vid hanteringen av injektionen för att minska kontaminationsrisk. 
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bilaga 2 
Provtagning avseende smittskydd på Sprututbytesmottagningarna    
Syftet med provtagning är att upptäcka eventuell blodsmitta och att erbjuda profylax med 
vaccination där så är möjligt. Vid alla förstagångsbesök sker provtagning avseende HIV, 
Hepatit A, B och C. 
Vaccination utförs om patienten inte har ett skydd mot Hepatit A och/eller B. Vaccin mot 
Hepatit C och HIV finns inte.  
Har inte patienten Hepatit C och/ eller HIV, så kommer fortlöpande prover mot Hepatit C och 
HIV att ske var tredje månad för att tidigt kunna upptäcka om patienten blivit smittad av 
någon av dessa sjukdomar. 
 Dokumentation 
Verksamheten skall, likt de flesta övriga lågtröskelverksamheter i landet, använda InfCare 
Sprututbyte för att registrera besök. Det är ett nationellt kvalitetsregister; med system som 
endast de som arbetar med sprututbytet har tillgång till. Där finns bland annat: 
 Uppgifter om patienten 
 Gjorda besök 
 Antal sprutor/kanyler som delats ut och återlämnats 
 Provtagning, provsvar och besked om provsvar 
 Kontakt med beroendevården och socialtjänst 

För de delar av dokumentationen som rör sjukvårdande insatser (sår, Hepatit, HIV, givna 
vaccinationer, preventivmedelsinsättning m.m.) används regionens journalföringssystem. 
Denna dokumentation är tillgänglig för andra medicinska verksamheter. I melior-journalen 
finns ingen uppgift att patienten är ansluten till sprututbytet. 
I likhet med hur lågtröskelverksamheter arbetar i övriga landet kommer inget 
patientadministrativt system (t.ex. ELVIS) att användas. Statistik kan tas ur InfCare och ingen 
fakturahantering behövs. 
En rutin för hur och var dokumentationen sker, tas fram av de ansvariga verksamhetscheferna 
gemensamt.   

Samverkan och samarbete 

Respektive verksamhetschef ska i sin plan för verksamheten beskriva hur samverkan och 
samarbete som metod ska användas för att nå avsedda mål. I planen för samverkan ska även 
syfte, frekvens och parter framgå. 
 
Exempel på relevanta aktörer att samarbeta och samverka med: 

 Vuxen- resp. Barn- och Ungdomspsykiatri 
 Smittskydd 
 Kommuner 
 Primärvård 
 Folktandvården 
 Kvinnosjukvård/Barnmorskemottagningar/MBHV-teamet i Haga 
 Hud- och könsmottagningar 
 Brukarföreningar (t.ex. NSPHIG, Brukarrådet för missbruksfrågor) 
 Polis 
 Kriminalvården/Frivård 
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bilaga 3 
Uppföljning och rapportering, Sprututbytesmottagningar i VGR 

I SOFS 2007:2 ”Utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika” finns 
beskrivet rapporteringskrav från verksamheten. 

Rapporteringskrav till IVO 

13 § Landstinget ska till Inspektionen för vård och omsorg vid verksamhetsårets slut 
lämna in en verksamhetsberättelse som innefattar en utvärdering av 
sprututbytesverksamheten. Av verksamhetsberättelsen ska det, vad avser personerna som 
deltar i sprututbytesverksamheten, framgå uppgifter om  

1. ålders- och könsfördelning,  
2. antalet besök och utbytta sprutor och kanyler,  
3. hur många hiv- och hepatittester som genomförts och utfallet av dessa,  
4. förekomsten av infektioner med hiv, hepatit B och hepatit C samt andra 

infektionssjukdomar som kan vara en konsekvens av narkotikamissbruket,  
5. dödlighet,  
6. hur många som har fått avgiftning, vård, behandling eller eftervård för sitt 

narkotikamissbruk, och  
7. i vilken omfattning resurserna har motsvarat behoven av vård m.m. (SOSFS 

2013:23)  
14 § Verksamhetsberättelsen ska även innehålla uppgifter om  

1. personalens antal och kompetens,  
2. i vilken utsträckning verksamheten bedöms ha påverkat eventuell smittspridning 
3. hur samarbetet med missbruks- och beroendevården, den övriga hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten har organiserats och utfallet av detta samarbete. 
(SOSFS 2013:23)   

Uppföljningen till Koncernkontoret bör förutom det som avrapporteras till IVO också 
innehålla uppgifter om: målgruppen, genomförda insatser vid respektive mottagning samt de 
resultat man uppnår, figur 1. Respektive mottagning ska inkomma med en skriftlig 
uppföljning, som ska vara Koncernkontoret tillhanda 14 dagar därefter.  
Tidsperiod som rapportering avser:   Jan-maj-20         jan-dec-20 

 
Figur 1 Uppföljning och mätperioder. 
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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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§ 279 

Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
2020–2025 
Diarienummer HS 2020-00552 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention i Västra Götaland 2020–2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 finns 
två mål om nollvision för suicid i Västra Götaland; ett för barn/unga och ett för 
vuxna. Handlingsplanen för psykisk hälsa ska i sin helhet genomföras delregionalt 
och lokalt. Framtagande av handlingsplan för suicidprevention har pekats ut som 
ett lämpligt område att göra länsgemensamt. 

Handlingsplanens syfte är att med suicidpreventiva åtgärder nå målet om att 
minska antalet suicid med 40 procent till 2025, och på sikt närma sig en nollvision 
om suicid i Västra Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete, där även andra aktörer kan 
inkluderas. För att minska risken för suicid behöver berörda aktörer samverka och 
arbeta systematiskt och förebyggande. 

Folkhälsokommittén (numera beredningen för folkhälsa och social hållbarhet) har 
haft en årlig handlingsplan för det befolkningsinriktade suicidpreventiva arbetet 
sedan 2016. Detta för att tydliggöra på vilket sätt kommittén har valt att arbeta 
med området. Regionstyrelsen antog den 26 mars 2019, § 78 handlingsplan för 
befolkningsinriktad suicidprevention i Västra Götaland 2019. Under 2020 har inte 
någon ny plan utarbetats då den länsgemensamma handlingsplanen föreslås 
utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 

Beredning 
Psykiatriberedningen har behandlat ärendet den 2 oktober 2020, § 62.  

Beredningen för social hållbarhet och folkhälsa har behandlat ärendet den  
10 september 2020, § 38.  

Beslutsunderlag 

• Psykiatriberedningens beslut 2020-10-02, § 62 
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• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21 
• Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
• Användarmanual – Handlingsplan för suicidprevention 
• Protokollsutdrag från beredningen för social hållbarhet och folkhälsa, 

2020-09-10, § 38. 

Skickas till 
För genomförande:  

• Samtliga nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård 
• Kaarina Sundelin för spridning till privata aktörer med avtal med VGR 
• Lise-Lotte Risö Bergerlind 
• Jörgen Hansson 

 
För kännedom:  

• Anna Erlingsdotter Wass 
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§ 62 

Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
2020–2025 
Diarienummer HS 2020-00552 

Beslut 
Psykiatriberedningen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020–2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 finns 
två mål om nollvision för suicid i Västra Götaland; ett för barn/unga och ett för 
vuxna. Handlingsplanen för psykisk hälsa ska i sin helhet genomföras delregionalt 
och lokalt. Framtagande av handlingsplan för suicidprevention har pekats ut som 
ett lämpligt område att göra länsgemensamt. 

Handlingsplanens syfte är att med suicidpreventiva åtgärder nå målet om att 
minska antalet suicid med 40 procent till 2025, och på sikt närma sig en nollvision 
om suicid i Västra Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete, där även andra aktörer kan 
inkluderas. För att minska risken för suicid behöver berörda aktörer samverka och 
arbeta systematiskt och förebyggande. 

Folkhälsokommittén (numera beredningen för folkhälsa och social hållbarhet) har 
haft en årlig handlingsplan för det befolkningsinriktade suicidpreventiva arbetet 
sedan 2016. Detta för att tydliggöra på vilket sätt kommittén har valt att arbeta 
med området. Regionstyrelsen antog den 26 mars 2019, § 78 handlingsplan för 
befolkningsinriktad suicidprevention i Västra Götaland 2019. Under 2020 har inte 
någon ny plan utarbetats då den länsgemensamma handlingsplanen föreslås 
utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21 
• Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
• Användarmanual – Handlingsplan för suicidprevention 
• Protokollsutdrag från beredningen för social hållbarhet och folkhälsa, 

2020-09-10, § 38. 
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Skickas till 
Psykiatriberedningens beslut skickas till: 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas för genomförande till:  

• Samtliga nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård 
• Kaarina Sundelin, kaarina.sundelin@vgregion.se, för spridning till privata 

aktörer med avtal med VGR 
• Lise-Lotte Risö Bergerlind, lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se  
• Jörgen Hansson, jorgen.d.hansson@vgregion.se  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas för kännedom till:  
• Anna Erlingsdotter Wass, anna.erlingsdotter-wass@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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Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-09-21 
Diarienummer HS 2020–00552 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret  
Handläggare: Mia Harty 
Telefon: 073-660 14 16 
E-post: mia.harty@vgregion.se 

Till psykiatriberedningen  

Handlingsplan för suicidprevention i Västra 
Götaland 2020–2025 

Förslag till beslut 
Psykiatriberedningen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar länsgemensam handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 2020–2025. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 finns 
två mål om nollvision för suicid i Västra Götaland; ett för barn/unga och ett för 
vuxna. Handlingsplanen för psykisk hälsa ska i sin helhet genomföras delregionalt 
och lokalt. Framtagande av handlingsplan för suicidprevention har pekats ut som 
ett lämpligt område att göra länsgemensamt. 

Handlingsplanens syfte är att med suicidpreventiva åtgärder nå målet om att 
minska antalet suicid med 40 procent till 2025, och på sikt närma sig en nollvision 
om suicid i Västra Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete, där även andra aktörer kan 
inkluderas. För att minska risken för suicid behöver berörda aktörer samverka och 
arbeta systematiskt och förebyggande. 

Folkhälsokommittén (numera beredningen för folkhälsa och social hållbarhet) har 
haft en årlig handlingsplan för det befolkningsinriktade suicidpreventiva arbetet 
sedan 2016. Detta för att tydliggöra på vilket sätt kommittén har valt att arbeta 
med området. Regionstyrelsen antog den 26 mars 2019, § 78 handlingsplan för 
befolkningsinriktad suicidprevention i Västra Götaland 2019. Under 2020 har inte 
någon ny plan utarbetats då den länsgemensamma handlingsplanen föreslås 
utgöra en gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva 
arbete. 
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Fördjupad beskrivning av ärendet 
Varje år i Sverige är det cirka 1 500 personer som tar sitt liv, vilket inkluderar 
både säkra och osäkra suicid. Antalet suicid har kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat ut det sista decenniet. I 
gruppen 15–24 år har antalet legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland 
inträffar cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 suicidförsök. 
Vid suicidförsök finns ett större mörkertal än vid fullbordat suicid eftersom alla 
personer som gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte registreras. Att 
förebygga suicid är en angelägenhet som berör många aktörer. 

Regeringen har i proposition En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:110 som vision 
att ingen ska behöva ta sitt liv; Ingen bör hamna i en sådan utsatt situation att den 

enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Riksdagen beslutade 2008 om en 
nollvision för suicid. Västra Götalandsregionen antog år 2013 en nollvision för 
suicid. 

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att stärka kommuner och regioner i 
arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den 
psykiska ohälsan. Som en del av den nationella överenskommelsen har 
länsgemensam analys gjorts och handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland tagits fram. Det har skett gemensamt för Västra Götalandsregionen 
(VGR), de 49 kommunerna via VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk 
Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt. 

Handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020 utgår från de fem fokusområden1 
som regeringen pekat ut som särskilt viktiga, och till varje fokusområde finns 
tillhörande mål för vuxna respektive barn och unga. Två av planens fokusområden 
har målet; nollvision om suicid i Västra Götaland. Inom några fokusområden har 
aktiviteter som bäst lämpar sig att göra länsgemensamt pekats ut. En av dessa 
avser framtagande av länsgemensam handlingsplan för suicidprevention. 

Bakom uppdraget att ta fram handlingsplanen står Vårdsamverkan Västra 
Götaland (VVG), som är en strategisk och övergripande samverkansstruktur 
mellan de 49 kommunerna och VGR. En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes i 
februari 2018 och arbetet lotsades gemensamt av processledare från VästKom och 
VGR. Handlingsplanens innehåll har processats fram genom rådslag i september 
2018 med företrädare från civilsamhället2, Polismyndigheten Region Väst, 

                                                 
1 De fem fokusområdena är: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas 
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 
2 Bland annat Brukarrådet för Missbruksfrågor i Västra Götaland, Mind, NSPHiG, OCD-föreningen 
Göteborg, RFSL Sjuhärad, SPIV, Sverigefinska Riksförbundet och Tjejjouren Väst. 
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Kriminalvården Region Väst och tjänstepersoner från båda huvudmännen. 
Rådslagets syfte var dels att identifiera vad som behöver göras för att minska 
antalet suicidförsök och fullbordade suicid, dels att fånga in bredden av 
kunskaper, erfarenheter och perspektiv samt genom delaktighet skapa 
förutsättningar för ett gemensamt framtida suicidpreventivt arbete. 

Suicidförebyggande insatser behöver finnas på både individ- och befolkningsnivå, 
och för att nå regeringens mål om att ingen ska behöva ta sitt liv måste dessa 
intensifieras på alla samhällsnivåer. För att minska risken för suicid behöver 
berörda aktörer samverka och arbeta systematiskt och förebyggande på både kort 
och lång sikt. 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
I årets överenskommelse inom området psykisk hälsa är regeringen och SKR ense 
om att suicidprevention är ett prioriterat område, och att det kunskapsbaserade 
suicidpreventiva arbetet på regional och lokal nivå behöver förstärkas. 
Prognosticerade länsgemensamma medel inom statsbidrag Psykisk hälsa 2021 
kommer att fördelas till länen utifrån befolkningsmängd och kostnader som 
uppstår inom handlingsplanen finansieras av dessa medel. Beslut om användning 
och fördelning sker i samråd med länets kommuner. 

Beredning  
Samrådsorganet SRO skickade förslag på handlingsplan för suicidprevention på 
remiss till huvudmännen 2019-11-01. Remissvar inkom från 33 kommuner, 14 
nämnder och styrelser i VGR samt tre brukarorganisationer. Styrgrupp för 
länsgemensam handlings-plan psykisk hälsa omhändertog synpunkterna och 
ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. VVG och SRO ställde sig bakom 
handlingsplanen i maj 2020. 

Handlingsplanen har beretts i samråd mellan koncernstab hälso- och 
sjukvård/avdelning kunskapsstöd/KPH och koncernstab regional 
utveckling/avdelning social hållbarhet samt representant från VästKom. 

Beredningen för social hållbarhet och folkhälsa har behandlat ärendet 2020-09-10, 
§ 38. 

Koncernkontoret 

Ann Söderström  
Hälso- och sjukvårdsdirektör  

Anders Carlqvist 
Avdelningschef 
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Bilagor som ingår i beslutsunderlaget 
 Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
 Användarmanual – Handlingsplan för suicidprevention  
 Protokollsutdrag från beredningen för social hållbarhet och folkhälsa, 

2020-09-10, § 38. 

Besluten skickas till 
Psykiatriberedningens beslut skickas till: 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas för genomförande till:  

 Samtliga nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård 
 Kaarina Sundelin, kaarina.sundelin@vgregion.se, för spridning till privata 

aktörer med avtal med VGR 
 Lise-Lotte Risö Bergerlind, lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se  
 Jörgen Hansson, jorgen.d.hansson@vgregion.se  

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut skickas för kännedom till:  
 Anna Erlingsdotter Wass, anna.erlingsdotter-wass@vgregion.se  
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40%
år 2025

Orden suicid och självmord används oftast synonymt 
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka 
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas 
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här 
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.  

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem, 
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig 
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk 
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom 
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor 
för suicid. 
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, 
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende 
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska- 
och omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre 
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av 
män och äldre personer, medan suicidförsök främst 
genomförs av kvinnor och yngre. 

Varje år tar cirka 200 personer i  
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i 
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat 
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet 
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar 
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000 
suicidförsök. Vid suicidförsök finns ett större mörkertal 

än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som 
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte 
registreras.  

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen 
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella 
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen 
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation 
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål 
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på 
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt. 

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i 
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt 
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök. 
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler, 
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper 
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal. 
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det 
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet. 

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra 
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.

1 www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
2 Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 2018-
2020

Mål för suicidprevention i 
Västra Götaland
Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40 
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet 
med nollvisionen.

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva 
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra 
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för 
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete. 
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra 
aktörer. 

Bakgrund
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Genomförande  
Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional 
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra 
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma 
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och 
lokalt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna 
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 % 
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i 
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett 
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv. 
Perspektiven kompletterar varandra och båda är 
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna 
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar 
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa 

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet 
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun 
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet 
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och 
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att 
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.  

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam 
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas 
suicidpreventiva arbete och framtagande av 
delregionala/lokala handlingsplaner.    

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta 
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och 
vision. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Process för framtagande 
Handlingsplanens innehåll har processats fram genom 
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare 
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från 
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som 

behöver göras för att minska suicidtalet samt att 
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska 
göras. På rådslaget identifierades sex områden för 
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och 
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En 
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare 
med förslagen.   

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland
I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.  
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Uppföljning

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk 
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan. 
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal 
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna 

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat, 
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet. 
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med 
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett 
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem. 

Aktiviteter 
För att nå målet om att minska antalet suicid i 
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i 
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som 
regionens alla verksamheter. 

Områden som identifierades i samband 
med det inledande rådslaget utgör grund för 
handlingsplanens aktiviteter. 

 Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

 Höjd kunskapsnivå  

 Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

 Ökad samordning och tillgänglighet till  
 professionella insatser på alla nivåer 

 Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

 Lära av händelseanalyser vid suicid 

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/ 
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa 

Räddningstjänst

Försäkringskassan

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen

Universitet/Högskolor

Företagshälsovård

Studieförbund
SOS Alarm

Kriminalvård

Länsstyrelsen

Regeringskansliet/ 
departementen

Polis

NASP

SiS

SKR

FoU

FoU

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa

Statliga myndigheter 
med uppdrag 
som berör 

suicidprevention

SiS

SOS Alarm

CIVILSAMHÄLLET

LOKAL NIVÅ
REGIONAL NIVÅ

NATIONELL NIVÅ

Aktörer
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2. Höjd kunskapsnivå

Indikatorer
 > Antal suicid i Västra Götaland fördelat på 

kön och ålder.
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare.

Länsgemensam aktivitet
–  Aktivera informationskampanjen Steg för 
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion 
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid. 
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i 
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid 
behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en 
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, 
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått 
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är 
viktiga att väga in.  

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i 
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med 
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper 
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, 
primär- och specialistvård. 

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för 
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få. 

1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer

Indikatorer
 > Lokal handlingsplan för suicidprevention.

3 T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP 
och Överenskommelse om samarbete kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning och personer med 
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma 
när personer visar tecken på risk för suicid. 

Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för 
befintlig samverkansstruktur.  Handlingsplanen ska innehålla 
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt 
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna 
avtal och överenskommelser.3 

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet 
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten, 
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer 
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.
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4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 

Indikatorer
 > Upprättande av SIP i befolkningen. 
 > Antal personer som besöker 

primärvården för psykisk ohälsa. 
 > Andel personer som får 

specialistpsykiatrisk vård inom tiden  
för vårdgarantin.

 > Upprättande av krisplaner inom 
specialistpsykiatrin.

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska 
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. 
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för 
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till 
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med 
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl 
psykiatrisk som somatisk specialistvård. 

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas 
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att 
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun 
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och 
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter riktade till 
beslutsfattare, chefer och ledare. 

Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om 
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa 
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet. 
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet 
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Indikatorer
 > Antal lokala handlingsplaner som 

innehåller aktiviteter som innefattar 
samarbete med civilsamhället. 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver 
samverka för att motverka stigmatisering och göra det 
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns 
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa 
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion 
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och 
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och 
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna. 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Indikatorer
 > Antal lokala vårdsamverkansgrupper som 

gör händelseanalyser vid suicid. 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen 
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att 
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är 
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en 
individ som begår suicid har insatser från region och kommun 
bör en gemensam händelseanalys göras. 

Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda 
parter  ger en mer detaljerad bild av suicid och dess 
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när 
det gäller samverkan eller kommunikation.
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På vardsamverkan.se hittar du
 > Handlingsplan för suicidprevention
 > Handlingsplan för psykisk hälsa

... och mycket mer!
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Information om användarmanual  
Som en del av arbetet med Handlingsplanen för suicidprevention har ett antal indikatorer valts ut för att 

följa handlingsplanens sex aktiviteter över tid. Syftet med indikatorerna är att utgöra underlag för 

verksamhetsuppföljning av arbetet med suicidprevention. Målsättningen är att indikatorerna ska 

möjliggöra jämförelser av processer och resultat, och därigenom stimulera och initiera förbättringar 

med hänsyn till såväl kvalitet som tillgänglighet.  

 

Syftet med denna användarmanual är att underlätta uppföljningsarbetet genom att för varje enskild 

indikator redovisa definition, datakälla, instruktioner för datainhämtning, avvägningar vid tolkning av 

utfall samt en kortfattad förklaring av de ingående komponenterna för respektive indikator. 

Indikatorerna redovisas i denna manual enligt följande exempelmall, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempelmall för rapportering av indikatorer 

Indikator Fullständigt namn på indikatorn 
Förklaring Definition, förtydligande och beskrivning av indikatorn 
Geografisk 
nivå 

Anger den geografiska ”nivå” som data redovisas för (region/delregion/ kommun). 

Karaktär Anger om indikatorn mäter processer eller resultat 
Målområde Specifikation av vilket indikatorvärde som eftersträvas (högt/lågt, JA/NEJ mm.) 

Avvägningar Eventuella avvägningar som behöver tas i beaktande vid tolkning av indikatorn 
Källa Källa för indikatorn, inklusive länk1 
Instruktion Instruktioner för att ta fram data 
Not Eventuell reservation för att mer detaljerad eller annan redovisning av indikatorn 

önskas samt övriga kommentarer 

 

Indikatorerna är betecknade utifrån aktivitet och indikator enligt systemet [1-6].[1-3]. Indikator 2.1 avser 

exempelvis aktiviteten 2 (Höjd kunskapsnivå), indikator nummer 1. 

 

I enlighet med handlingsplanen följer presentationen av aktiviteter och tillhörande indikatorer den 

ordning som aktiviteterna presenteras efter, där Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer utgör 

den första aktiviteten och Lära av händelseanalyser vid suicid den sista.  

 

Indikatorerna omfattar såväl processindikatorer som resultatindikatorer. En sammanfattning över 

viktiga avvägningar förknippade med processindikatorer och resultatindikatorer följer i Tabell 2. Mer 

utförliga beskrivningar kring avvägningar för olika indikatorer återfinns i användarmanualen för 

Handlingsplan för Psykisk hälsa. 

 

 

 

 

 
1 Angiven länk gäller för 2020-02-27 men kan komma att ändras i framtiden. 
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Tabell 2. Avvägningar kopplade till indikatorkaraktär 

Processindikator • Eventuellt osäker koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall direkt hänförlig till specifik aktivitet 

• Snabbrörlig och direkt påverkbar 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsstyrning 
Resultatindikator • Tydlig och direkt koppling till eftersträvad effekt 

• Utfall svårt att hänföra till specifik aktivitet 

• Trögrörlig och svår att påverka 

• Lämpar sig främst som verktyg för verksamhetsutvärdering 
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Sammanfattning av indikatorer 
Nedan följer en sammanfattning av de indikatorer som valts ut för uppföljning av Handlingsplan för 

suicidprevention.  

Tabell 3. Indikatorer för uppföljning av Handlingsplan för suicidprevention 
Indikatorer 

Aktivitet 1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 
1.1 Lokal handlingsplan för suicidprevention 
Aktivitet 2. Höjd kunskapsnivå 
2.1 Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 
2.2 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån hos medarbetare 
Aktivitet 3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 
3.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, chefer och ledare 
Aktivitet 4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer 
4.1 Upprättande av SIP i befolkningen 
4.2 Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 
4.3 Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 
4.4 Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 
Aktivitet 5.  Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 
5.1 Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 
Aktivitet 6. Lära av händelseanalyser vid suicid  
6.1 Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 
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Aktiviteter 
1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer 

Bakgrund 

Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/ brukare i sin vardag har en 
viktig uppgift i att uppmärksamma när personer visar tecken på risk för suicid.  
 
Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för befintlig samverkansstruktur. 
Handlingsplanen ska innehålla gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat 
samt ange former för samverkan. Arbetet ska bl. a. bygga på antagna avtal och 
överenskommelser2.  
 
Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS 
Alarm, Räddningstjänsten, Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer inom civilsamhället  
t. ex trossamfund och ideella organisationer. 

 

Indikator 1.1: Lokal handlingsplan för suicidprevention 

Indikator Handlingsplan för suicidprevention finns på lokal nivå 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan på området suicidprevention finns i respektive 
kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar Förekomst av handlingsplan säger ingenting om kvaliteten på densamma. 
Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

Not I samband med att den länsgemensamma enkäten skickas ut kommer 
kommunerna att ombes att bifoga eller på annat sätt skicka in sin handlingsplan. 

 

2. Höjd kunskapsnivå 

Bakgrund 

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper 
i samhället har en ökad risk för suicid t. ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa 

 
2 T. ex: Riktlinjer för samordnad individuell plan, SIP och Överenskommelse om samarbete kring personer med 
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.  
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åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är 
riskfaktorer som är viktiga att väga in.  
 
Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer 
inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst 
med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat 
sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård.  
 
Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, 
stigmatisering och var hjälp finns att få. 

 

Indikator 2.1: Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder 

Indikator Antal suicid i Västra Götaland 

Förklaring Anger antal individer med dödsorsak ”Avsiktligt självdestruktiv handling 
(självmord)” (X60-X84) delat med antal 100 000 invånare (vidare följs även antal 
suicid i absoluta tal).  

Geografisk 
nivå 

Region/län 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar • Indikatorn avser ”avsiktligt självdestruktiv handling”, detta innebär att intention 
till självskada kunnat fastställas, men däremot kan inte suicidintention 
fastställas då denna ofta är osäker om t.ex. inte ”avskedsbrev” identifieras som 
bekräftar suicidintentionen. Statistiken kan därmed också t.ex. omfatta 
individer som avlidit till följd av skärskada, men där suicidintentionen inte 
kunnat fastställas.  

• Det är välkänt att gränsdragningen mellan suicid och olycksfall ofta är svår. När 
det är oklart uppsåt med handlingen ska klassificering ske enligt 
”Skadehändelser med oklar avsikt” (Y10-Y34), men diagnossättning kan skifta 
mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan.  

• Antalet personer som genomför suicid är relativt få totalt sett, varför skillnader 
över tid kan ge relativt betydande utslag i statistiken vid jämförelser. Det kan 
därför vara svårt att dra slutsatser kring trend vid förändringar mellan år.  

Källa Statistikdatabasen för dödsorsaker, Socialstyrelsen.  
Hämtas från: https://sdb.socialstyrelsen.se/if_dor/val.aspx  

Instruktion 1. Välj diagnos [X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)] 
2. Välj region [Västra Götalands län] 
3. Välj ålder [0–19 år, 20-29 år, 30-64 år, 65+] 
4. Välj kön [Män, Kvinnor, Båda könen] 
5. Välj mått [Antal döda per 100 000] 
6. Välj år [aktuellt år] 
7. Klicka på [Visa resultat] för att få fram resultatet 
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8. Välj [Ålder] i rutan ”Visa i kolumner” för att redovisa resultatet enligt samma 
struktur som det ska rapporteras in i baslinjemätningen 

9. Exportera data genom att trycka på [csv] eller [(excel] till höger om texten 
”Spara tabellen som:” 

Not Det vore önskvärt med en mer fördjupad förståelse avseende individers eventuella 
kontakter inom vård och omsorg föregående suicid, samt fördjupad information 
om riskgrupper, samsjuklighet, pågående behandling osv. utöver den statistik som 
finns publikt tillgänglig i Socialstyrelsens register. Detta för att bättre förstå 
riskpopulationen samt för att bättre förstå inom vilka verksamheter där det är mest 
prioriterat med kunskapshöjande insatser. Under 2020 kommer utredning att 
genomföras avseende möjlighet att genomföra en fördjupad analys utifrån 
uppgifter från journalsystemet. 

 

Indikator 2.2: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja 
kunskapsnivån hos medarbetare 

Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som syftar till 
att höja kunskapsnivån kring suicidprevention hos medarbetare 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå 

Bakgrund 
Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om suicidförebyggande arbete. 
De har en central roll för att skapa förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och 
kontinuitet. Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet prioriteras och att 
denna handlingsplan omsätts i praktiken. 

 

Indikator 3.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare 

Indikator Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter riktade till beslutsfattare, 
chefer och ledare finns på lokal nivå 
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Förklaring Anger om en aktuell handlingsplan finns som omfattar aktiviteter som riktas till 
beslutsfattare, chefer och ledare inom respektive kommun 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa • Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella 

insatser på alla nivåer 

Bakgrund 

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd 
oavsett var behovet identifieras. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och 
för att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till vård och stöd ska vara god 
oavsett ålder. För personer med mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till 
såväl psykiatrisk som somatisk specialistvård.  
 
Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas Samordnad individuell plan 
(SIP). En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun och 
region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen 
av insatser från kommun och region, och ansvarsfördelningen blir tydlig. 

 

Indikator 4.1: Upprättande av SIP i befolkningen 

Indikator Antal upprättade SIP: 

• … generellt 

• … inom vuxenpsykiatrin 

• … inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 
Förklaring Anger antalet SIP upprättade (KVÅ-Kod: AU124). 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Högt värde eftersträvas 
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Avvägningar • Statistiken är beroende av tillämpning av KVÅ-koden AU124. SIP:ar som 
upprättats utan användning av KVÅ-koden registreras inte i statistiken och 
utgör en eventuell felkälla.  

• Då det saknas tillförlitlig uppskattning av antalet personer som är i behov av 
en SIP kan det vara svårt att dra slutsatser kring utvecklingen över tid.  

• Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård har sannolikt haft stor betydelse på statistiken mellan åren 2017 och 
2018.  

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA (SIP). 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

Not • Önskvärt med kvalitativ kompletterande data kring hur många som borde ha 
SIP. 

• Önskvärt att följa SIP med nära koppling till suicid/suicidförsök; under 2020 
sker fortsatt utredning av vad som genom journalsystemet kan följas upp. En 
möjlighet är till exempel att undersöka vilka vård- och omsorgskontakter 
individer som har avlidit genom suicid har haft föregående suicid, samt 
huruvida SIP upprättats. 

• Fram till 2017-12-31 användes KVÅ-koden XU045 istället för AU124. 
 

Indikator 4.2: Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Indikator Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa 

Förklaring Indikatorn är under utveckling och ska specificeras närmare. Anger antalet 
personer med psykisk ohälsa som besöker primärvården, t. ex. genom att följa: 

• Antal personer som har fått F-diagnos (ska definieras) registrerad i 
primärvården 

• Antal patienter inom primärvården fått psykosocialt stöd genom t. ex. 
besök hos psykolog, psykoterapeut eller kurator 

Geografisk 
nivå 

Region/Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Målvärde inte specificerat 

Avvägningar • Indikatorn kan tolkas på flera sätt. En ökning av antalet personer som besöker 
primärvård för psykisk ohälsa kan å ena sidan innebära att den psykiska 
ohälsan i befolkningen försämrats, å andra sidan kan det innebära att fler får 
hjälp och stöd för psykisk ohälsa inom första linjens psykiatri. Tolkning bör ske 
med hänsyn till hur utvecklingen ser ut inom andra områden. 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA  
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Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.3: Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin 

Indikator Andel personer som inom vuxenpsykiatrin får vård inom 90 dagar, och andel 
personer inom BUP som får vård inom 30 dagar 

Förklaring Anger andel personer som får specialistpsykiatrisk vård för vuxna inom 90 dagar 
från första kontakt med vården respektive andel personer som får vård inom BUP 
inom 30 dagar, vilka är tiderna för vårdgarantin 

Geografisk 
nivå 

Region 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i andel 

Målvärde Högt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 

 

Indikator 4.4: Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin 

Indikator Antal krisplaner som under året har upprättats i specialistpsykiatrin 

Förklaring Anger antalet krisplaner som under året har upprättats inom specialistpsykiatrin 
(KVÅ-kod: AU123) 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Resultatindikator 

• Anges i antal 

Målvärde Lågt värde eftersträvas 

Avvägningar - 

Källa • VGR:s patientdatabas VEGA 

Instruktion Särskilt uttag med hjälp av VGR:s avdelning Data och analys. 
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5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap 

Bakgrund 

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver samverka för att motverka 
stigmatisering och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns flera 
intresseorganisationer som arbetar med att skapa engagemang, kunskap och dialog. De har 
en viktig funktion i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och utbildningsinsatser 
samt opinionsbildning förstärker och kompletterar insatser från staten, regionerna och 
kommunerna. 

 

Indikator 5.1: Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete 
med civilsamhället 

Indikator Antal handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med 
civilsamhället på lokal nivå 

Förklaring Anger antalet aktuella handlingsplaner i respektive kommun som omfattar 
aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället 

Geografisk 
nivå 

Kommun 

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 

 

6. Lära av händelseanalyser vid suicid 

Bakgrund 

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen och identifierar 
förbättringsområden samt bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. En 
händelseanalys är också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående, 
personalgrupper eller andra efterlevande. Samtliga parter av handlingsplanen ska göra 
händelseanalys vid suicid.  
 
Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda parter ger en mer detaljerad bild 
av suicid och dess orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera 
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när det gäller samverkan eller 
kommunikation.  
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Indikator 6.1: Antal lokala vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid 

Indikator Antal lokala vårdsamverkansgrupper som uppger att händelsesanalyser 
genomförs mellan berörda verksamheter vid suicid för att identifiera 
förbättringsarbete.   

Förklaring Anger antalet vårdsamverkansgrupper som gör händelseanalys vid suicid.   

Geografisk 
nivå 

Lokal vårdsamverkan  

Karaktär • Processindikator 

• Anges som JA/NEJ för respektive delfråga 

Målvärde JA-svar eftersträvas för samtliga delfrågor 

Avvägningar - 

Källa Länsgemensam enkät 

Instruktion Uppföljning enligt länsgemensam enkät 
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§ 38 

Information om länsgemensam handlingsplan 
suicidprevention 2020-2025 
Diarienummer RS 2020-04840 

Beslut 
1. Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet noterar informationen om 

Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025.  

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention är att med 
suicidpreventiva åtgärder nå målet om att minska antalet suicid med 40 procent 
till 2025, och på sikt närma sig nollvisionen om suicid i Västra Götaland. För att 
uppnå det finns åtgärder både utifrån ett befolkningsperspektiv och ett 
individperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra och båda är nödvändiga för 
att ett suicidpreventivt arbete ska kunna ge effekt. Planen ska utgöra en 
gemensam grund för kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete, där 
även andra aktörer kan inkluderas. För att minska risken för suicid behöver 
berörda aktörer samverka och arbeta systematiskt och förebyggande. 
Handlingsplanen kompletteras av en användarmanual vars syfte är att underlätta 
uppföljningsarbetet. 

Den länsgemensam handlingsplanen har varit ute på remiss till berörda nämnder 
och styrelser inom Västra Götalandsregionen och till länets 49 kommuner samt 
berörda intresseorganisationer. Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan 
psykisk hälsa, som även är styrgrupp för den suicidpreventiva handlingsplanen, 
omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. 
Vårdsamverkan i Västra Götalands (VVG) möte 2020-03-16 avsattes helt till 
frågor om Covid-19, och resulterade i att VVG ställde sig bakom handlingsplanen 
via e-post. Likaså gjorde även Politiskt Samrådsorgan (SRO) i maj 2020. 

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet var inte remissinstans men fick 
möjlighet att komma in med synpunkter. Beredningen ville uppmärksamma 
regionstyrelsen gällande status för pågående arbete med befolkningsinriktad 
suicidprevention, diarienummer RS 2019-08522, Protokoll från beredningen för 
folkhälsa och social hållbarhet, 2020-02-06, § 6.  

 I och med att handlingsplanen även ska omfatta de privata aktörer som VGR har 
avtal med, så beslutas planen av HSS. Även om beredningen för social hållbarhet 
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och folkhälsa fick möjlighet att komma med inspel under remissperioden, erbjuds 
beredningen nu möjligheten att komma med synpunkter/inspel inför att ärendet 
beslutas av HSS via psykiatriberedningen. Avdelning social hållbarhets 
bedömning är att det befolkningsinriktade suicidpreventiva arbetet är väl 
inkluderat och synligt i den länsgemensamma handlingsplanen.  

Med anledning av den nya planen så arbetar avdelning social hållbarhet med att ta 
fram förslag på inriktning och prioritering för beredningens arbete med psykisk 
hälsa och suicidprevention för 2021 och framåt. Arbetet inkluderar även att 
undersöka vilka befintliga insatser som kan inrymmas i den nya handlingsplanen. 
Återkoppling sker under hösten.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-08-11 

Skickas till 

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, via Mari Nilsson, nämndsekreterare, 
mari.e.nilsson@vgregion.se  

 Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Lise-Lotte Risö Berglind 
 Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Mia Harty 
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From: Mari Nilsson on behalf of HSS FB 
Sent: den 20 oktober 2020 19:21 
To: Regionstyrelsen; Marga Brisman; 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 

Subject: Expedierat beslut från HSS 2020-10-15 - § 283 Riktlinjer patientsäkerhet 
och patientsäkerhetsplan 

Attachments: Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 15 
oktober 2020 - Riktlinjer patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan.pdf; 
Riktlinjer patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan .pdf; 
Patientsäkerhetsplan 2021.pdf; Riktlinjer 2021.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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§ 283 

Riktlinjer patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 
Diarienummer HS 2020-00842 

Beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer de regionala riktlinjerna för 

patientsäkerhetsarbetet för 2021 samt den regionala patientsäkerhetsplanen 
för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen baseras på de riktlinjer och 
den plan som fastställs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I planen beskrivs 
regiongemensamma mål för patientsäkerhetsarbetet 2021 samt strategier och 
insatsområden för att uppnå målen. Syftet med riktlinjerna och planen är att 
minska både förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador och utgår från 
en nollvision av vårdskador.  

Inför 2020 gjordes inga större förändringar i riktlinjerna i väntan på ”Nationell 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården, 2020-2024”. 
En större revidering av patientsäkerhetsriktlinjerna för 2021 var inplanerad för att 
harmonisera Västra Götalands riktlinjer med den nationella handlingsplanen. 
Arbetet med Covid-19 pandemin har förskjutit harmoniseringen att omfatta 
riktlinjerna för 2022. Inga större förändringar har gjorts vare sig i riktlinjerna eller 
patientsäkerhetsplanen. 

Hälso- och sjukvården är ett komplext system som behöver leverera god och säker 
vård oavsett variationer i verksamhet och förutsättningar. Detta kräver god 
anpassningsförmåga i verksamheterna. Förbättringstakten behöver öka och för 
detta krävs fokusering, engagemang och uthållighet.  

Patientsäkerhetsplanen ger en översikt över strategier, insatsområden och 
regiongemensamma mål för 2021. Av planen framgår också mätetal och 
målvärden för patientsäkerhetsarbetet. 2021 har fortsatt fokus på de vårdrelaterade 
infektioner, trycksår, fallvårdskador läkemedelsrelaterade skador och 
antibiotikaresistens då målen inte är uppnådda. 

Riktlinjerna beskriver patientsäkerhetsarbetet med strategiområden, verktyg och 
metoder samt insatsområden. I riktlinjerna framgår också ansvarsfördelningen 
mellan Koncernkontoret och respektive utförare av hälso- och sjukvård 
(förvaltning inom Västra Götalandsregionen eller privat utförare som har avtal 
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med landstinget Västra Götalands län) i patientsäkerhetsarbetet. Här beskrivs även 
målen och indikatorer för uppföljning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-08 
• Patientsäkerhetsplan 2021 
• Riktlinjer patientsäkerhet 2021 

Skickas till 

• Marga Brisman för spridning till berörda 
• Regionstyrelsen 
• Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
• Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 

 



 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan - SKAS 2020-00634-1 Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan : Riktlinjer patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan .pdf

 

Postadress: 

Regionens Hus 

541 80 Skövde 

Besöksadress: 

Residenset, Torget 
Vänersborg 

Telefon: 

010-441 00 00 
Webbplats: 

www.vgregion.se 
E-post: 

hss@vgregion.se 

 

1 (2) 

Tjänsteutlåtande 
Datum 2020-09-08 
Diarienummer HS 2020-00842 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Marga Brisman 
Telefon: 0731-833555 
E-post: marga.brisman@vgregion.se 

Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Riktlinjer patientsäkerhet och 
patientsäkerhetsplan 2021 

Förslag till beslut 
1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställer de regionala riktlinjerna för 

patientsäkerhetsarbetet för 2021 samt den regional patientsäkerhetsplanen 
för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen baseras på de riktlinjer och 
den plan som fastställs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. I planen beskrivs 
regiongemensamma mål för patientsäkerhetsarbetet 2021 samt strategier och 
insatsområden för att uppnå målen. Syftet med riktlinjerna och planen är att 
minska både förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador och utgår från 
en nollvision av vårdskador.  

Inför 2020 gjordes inga större förändringar i riktlinjerna i väntan på ”Nationell 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården, 2020-2024”. 
En större revidering av patientsäkerhetsriktlinjerna för 2021 var inplanerad för att 
harmonisera Västra Götalands riktlinjer med den nationella handlingsplanen. 
Arbetet med Covid-19 pandemin har förskjutit harmoniseringen att omfatta 
riktlinjerna för 2022. Inga större förändringar har gjorts vare sig i riktlinjerna eller 
patientsäkerhetsplanen. 

Hälso- och sjukvården är ett komplext system som behöver leverera god och säker 
vård oavsett variationer i verksamhet och förutsättningar. Detta kräver god 
anpassningsförmåga i verksamheterna. Förbättringstakten behöver öka och för 
detta krävs fokusering, engagemang och uthållighet.  

Patientsäkerhetsplanen ger en översikt över strategier, insatsområden och  
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Diarienummer HS 2020-00842 
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regiongemensamma mål för 2021. Av planen framgår också mätetal och 
målvärden för patientsäkerhetsarbetet. 2021 har fortsatt fokus på de vårdrelaterade 
infektioner, trycksår, fallvårdskador läkemedelsrelaterade skador och 
antibiotikaresistens då målen inte är uppnådda. 

Riktlinjerna beskriver patientsäkerhetsarbetet med strategiområden, verktyg och 
metoder samt insatsområden. I riktlinjerna framgår också ansvarsfördelningen 
mellan Koncernkontoret och respektive utförare av hälso- och sjukvård 
(förvaltning inom Västra Götalandsregionen eller privat utförare som har avtal 
med landstinget Västra Götalands län) i patientsäkerhetsarbetet.  

Här beskrivs även målen och indikatorer för uppföljning. 

Beredning 
Dokumenten har utarbetats i samverkan mellan enhet patientsäkerhet vid 
Koncernkontoret och funktionsgrupp chefläkare. 

Koncernkontoret 

Ann Söderström 
Hälso- och Sjukvårdsdirektör 

Karin Möller 
Avdelningschef Vårdgivarfrågor 

 

Bilagor  
• Patientsäkerhetsplan 2021 
• Riktlinjer patientsäkerhet 2021 

Besluten skickas till 
• Marga Brisman för spridning till berörda 
• Regionstyrelsen 
• Samtliga utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård 
• Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder 
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PATIENTSÄKERHETSPLAN 2021
Patientsäkerhetsarbetet i Västra Götalandsregionen (VGR) har en nollvision för vårdskador och
tystnadskultur och utgår från patientsäkerhetsplanen och tillhörande riktlinjer för patientsäkerhet.

REGIONGEMENSAMT LÅNGSIKTIGT MÅL

REGIONGEMENSAMMA STRATEGIER

REGIONGEMENSAMMA INSATSOMRÅDEN

REGIONGEMENSAMMA MÅL 2021

ANTIBIOTIKARESISTENS
Antibiotikaförskrivningen på recept ska minska till 250 recept per
1 000 invånare och år.

Totala användningen av antibiotika på rekvisition inom
sjukhusvården ska minska jämfört motsvarande 12
månadsperiod året innan mätt som DDD (defined daily doses)
per 100 vårddygn och år.

Antibiotikaronder ska införas på minst två till fem verksamheter
med hög antibiotikaförskrivning per sjukhusförvaltning utifrån
storlek.

Förskrivning av resistensdrivande och bredspektrumantibiotika
ska minska.

LÄKEMEDELSRELATERADE SKADOR
Vårdval Vårdcentral: Andel listade patienter, 75 år och äldre, som får
olämpliga läkemedel ska minska.

Specialistvården: Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och äldre
ska minska.

FALL somatisk slutenvård
Andel vårdtillfällen med fallskada ska understiga 0,5 procent.

Fo
to
:A
nd
ers
B
ry
ng
el

En hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som
alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter.

Vi har en stark och gemensam
patientsäkerhetskultur

Patientdelaktigheten ska vara hög i
patientsäkerhetsarbetet

Vi samordnar oss regionalt och lär
av varandra

Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården
Antibiotikaresistens
Läkemedelsrelaterade skador
Trycksår
Fallskador
Undernäring
Överbeläggningar och utlokaliseringar
Medicintekniska produkter
Patientsäkerhetsutbildning

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER
Incidensen av vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
ska understiga 5 procent för VGR som helhet.

TRYCKSÅR somatisk slutenvård
Förekomst av trycksår kategori 2-4 inklusive icke-klassificerbart
trycksår och misstänkt djup hudskada ska understiga 5 procent mätt
med punktprevalensmätning.
Förekomst av uppkomna trycksår kategori 1-4 inklusive icke-
klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada ska understiga 3
procent (regiongemensam indikator).
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Målområde Mätetal Värde 2019 Målvärde 2021

Vårdrelaterade Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med
infektioner vårdrelaterade infektioner (%)

5,4 < 5,0

Kan justeras efter utfall
2020

Trycksår Förekomst av trycksår kategori 2-4 inkl. icke-klassificerbart 7,8 < 5
trycksår och misstänkt djup hudskada (%, årlig
punktprevalensmätning i somatisk slutenvård för vuxna)

Förekomst av uppkomna trycksår kategori 1-4 i somatisk slutenvård Otillräcklig indata < 2,5

Fallskador Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med fallskada Registrerades ej Justeras efter utfall
2020

Läkemedels-
relaterade
skador

Andel personer, 75 år och äldre, som får olämpliga läkemedel
(%, Vårdval vårdcentral)
Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och äldre, ska minska mot
föregående år (%, specialistvården)

13,9

2,5

Minska mot
föregående år

Antibiotika-
resistens

Antibiotikaförskrivning på recept i antal recept/1 000 invånare och år 274 < 250

Totala användningen av antibiotika på rekvisition (DDD/ vårddygn
och år) inom sjukhusvården

72,6 Minskning jämfört
senaste års värde
(R12)

Andel resistensdrivande och bredspektrumantibiotika minskar av antibiotika
totalt
För indikatorer, se Riktlinjer för patientsäkerhet

Minskat Förbättrat utfall jämfört
med föregående år

Antal verksamheter per sjukhusförvaltning som infört antibiotikaronder 0-10 Minst 2-5
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Inledning    
 
I februari 2020 publicerade Socialstyrelsen Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. 
Handlingsplanen är utformad för att kunna användas av kommuner och regioner som genom egna 
handlingsplaner kan etablera principer, prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete. Enhet 
patientsäkerhets mål inför arbetet med riktlinjer för patientsäkerhet 2021 är att de skall 
harmoniseras med den nationella handlingsplanen. Det genomgripande arbetet som en 
harmonisering innebär har och är inte möjligt att genomföra under pågående covid pandemi. 
Patientsäkerhetsarbetet fokuserar helt på att säkerställa densamma under pandemin. En mindre 
revision av riktlinjerna för 2020 har gjorts och harmoniseringen till den nationella handlingsplanen 
flyttas fram med ett år. Detta gäller även för patientsäkerhetsplanen för 2021 
 
Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när 
en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid en patients kontakt med hälso- och 
sjukvården. 
 
Utöver individens lidande medför vårdskador stora kostnader för vården, resurser som behöver 
användas till att skapa värde för invånare och patienter. 
 
Hälso- och sjukvården är ett komplext system som behöver leverera god och säker vård oavsett de 
variationer som förekommer i verksamhet och förutsättningar, vilket kräver en god 
anpassningsförmåga. I Västra Götalandsregionen arbetar vi för att utveckla en god 
patientsäkerhetskultur med en nollvision för vårdskador. I detta ingår att bevaka och inkludera nya 
metoder och forskningsresultat i patientsäkerhetsarbetet. 
 
Vårdskadeutvecklingen i Västra Götaland 2013–2017, en rapport baserad på markörbaserad 
journalgranskning av somatisk sjukvård i regionen, visade på en liten minskning av vårdskador i 
regionen 2017 jämfört med 2016. Den senaste nationella rapporten som sträcker sig till 2018 visade 
på en liten ökning av vårdskador i regionen. De vanligaste vårdskadorna är som tidigare 
postoperativa sårinfektioner, urinvägsinfektioner, trycksår, läkemedelsrelaterade skador, 
blåsöverfyllnad och fallskador. Förbättringstakten behöver öka och för detta krävs ett fortsatt tydligt 
fokus, engagemang och uthållighet. 
 
Överbeläggningar och utlokalisering av patienter ökar risken för vårdskador. 
Kompetensförsörjningen är viktig för att minska på ovanstående och därmed minska riskerna för 
vårdskador och uppnå god patientsäkerhet 
 
Av ”Riktlinjer för patientsäkerhet 2021” framgår grunden för patientsäkerhetsarbetet i Västra 
Götalandsregionen med strategiområden, verktyg och metoder samt insatsområden. Här anges 
viktiga insatsområden som ständigt behöver arbetas med. Av riktlinjerna framgår fastslagna 
inriktningar för förvaltningarna som utför hälso- och sjukvård. Med förvaltningar inbegrips här 
också de vårdgivare som Västra Götalandsregionen har vårdavtal med. I riktlinjerna anges också 
möjliga indikatorer för uppföljning.  
 
Patientsäkerhetsområdet utvecklas kontinuerligt och nya insatsområden diskuteras. Fortsatt 
arbete för ökad patientdelaktighet, minska diagnostiska fel och förbättra vårdens övergångar 
pågår. Ett utökat samarbete med Kunskapscentrum för psykisk hälsa är under utveckling. Det 
pågående arbetet med omställningen av vården behöver fortsatt bevakas för att identifiera 
patientsäkerhetsrisker och hur de skall hanteras. Patientsäkerhet ingår i utbildningen i 
Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Arbetet med FVM innebär höga krav på att beakta 
patientsäkerheten och att identifiera såväl risker som möjligheter med FVM.  
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Patientsäkerhet finns med i Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och 
utveckling av ett verktyg för att identifiera patientsäkerhetsrisker i de nationella programområdena 
pågår.  
Internationellt har WHO 2017 lanserat “medicinering utan skada” som deras tredje globala 
patientsäkerhetsutmaning.  
Patientsäkerhetsplanen för 2021 har fortsatt fokus på ett fåtal prioriterade mål för förbättring. De 
regiongemensamma målen bryts ner i respektive förvaltning utifrån lokala förutsättningar, för att 
ange vad förvaltningen behöver uppnå för att de regiongemensamma målen ska nås. 
 
Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet sker i respektive förvaltnings/vårdgivares 
patientsäkerhetsberättelse, vid regional controlling samt kontinuerligt på möten för funktionsgrupp 
chefläkare. För de delar som rör den vård som Västra Götalandsregionen själv bedriver 
sammanfattas arbetet och resultaten i den regionala patientsäkerhetsberättelsen som publiceras 
senast den 1 mars 2021.
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1 Övergripande strategiområden 
 

1.1 Patientsäkerhetskultur 
 
Inriktning 
En god patientsäkerhetskultur är en av förutsättningarna för att nå hög patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetskulturen är en del av organisationskulturen och baseras på både skrivna 
och oskrivna regler, uttalade och outtalade uppfattningar, normer och värderingar i 
organisationen. Ett uttryck för kulturen i hälso- och sjukvården är ledarnas och 
medarbetarnas attityder och förhållningssätt till patientsäkerhet. Grunden för en hög 
patientsäkerhet och en hälsofrämjande arbetsplats är ett väl fungerande systematiskt 
patientsäkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete. Resultaten av enkätstudien ”Säkerhetskultur i 
vård och omsorg – stöd och hinder” som Marianne Törner m.fl. genomförde 2013 visar att 
patientsäkerhetsklimat och personalsäkerhetsklimat går hand i hand. Det framkom bl.a. att 
organisatoriska enheter med ett högt patientsäkerhetsklimat också hade ett högt 
personalsäkerhetsklimat och tvärtom. Genom goda arbetsförhållanden för personalen kan 
hög säkerhet för patienterna byggas. 

 
Mätning av patientsäkerhetskulturen (patientsäkerhetsenkät) och medarbetarenkäten 
genomfördes för första gången samtidigt hösten 2017 genom två samordnade enkäter. 
Hösten 2019 genomfördes enkäterna samordnat. I resultatredovisningen av enkäterna 
ingick en gemensam del som redovisade svar från båda enkäterna på ett antal påståenden 
som har samband med faktorerna: arbetsbelastning, stöd från närmsta chef, stöd från 
arbetsgruppen och organisatoriskt stöd. Denna del är ett underlag för gemensam 
utveckling kring det systematiska förbättringsarbetet av både patientsäkerhet och 
arbetsmiljö. Ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete skapar synergier som 
bidrar till effektivitet, helhetssyn och delaktighet.  

 
Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 
• Stödjer och samordnar regionens patientsäkerhetskulturmätning och 

medarbetarenkät. 
• Stödjer ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete. 
• Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna. 
• Bevakar forskning och utveckling inom området. 

Förvaltningarna 

• Utifrån resultatet från patientsäkerhetskulturmätning och 
medarbetarenkäten planerar, genomför och följer förvaltningarna upp 
åtgärder som syftar till en stärkt säkerhetskultur. 
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1.2 Patientdelaktighet 
1.2.1 Synpunkter och klagomål 

 
Inriktning 
I VGR pågår ett aktivt arbete i hälso- och sjukvårdsförvaltningar kring personcentrerad 
vård. Arbetssättet utvecklas och sprids i verksamheterna bland annat av lokala 
förändringsledare och regionalt stöd. I det personcentrerade arbetssättet (PCA) är 
patienten en medspelare och medutvecklare av vården, snarare än en passiv mottagare av 
vård.  
Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter på hälso- och sjukvården är 
värdefulla och de ska därför ges möjligheter att vara delaktiga i det fortlöpande 
patientsäkerhetsarbetet. 
Synpunkter och klagomål på vården från patienter och närstående ska kunna tas emot på 
alla sätt och på alla nivåer i organisationen. De ska utredas av berörd verksamhet som 
också bemöter och besvarar klagomålen samt vidtar åtgärder. Verksamheterna ska ständigt 
utveckla sina system för att befrämja detta. De uppgifter som tas emot ska bedömas utifrån 
patientlagens och patientsäkerhetslagens perspektiv. Synpunkter som kommer till 
vårdgivarens kännedom ska hanteras i samma avvikelsehanteringssystem som 
personalrapporterade avvikelser (för Västra Götalandsregionens verksamheter i Med 
Control PRO) så att de tas tillvara på ett systematiskt sätt. 

 
Genom samarbete med patientnämnden kan klagomål analyseras och användas så att 
patientens förtroende för vården och patientsäkerheten stärks. Patienten och närstående ska 
aktivt ges möjlighet till att delge sin syn på händelseförlopp och orsaker samt ge förslag på 
förbättringsområden när utredningar genomförs av händelser som medförde eller kunde 
medföra vårdskada. Synpunkter från patienter och patientorganisationer är också 
värdefulla vid riskanalyser som görs för att höja vårdens kvalitet och säkerhet. Patienter, 
närstående, invånare och patientorganisationer bör därför bjudas in till regionala 
utbildnings- och inspirationsdagar inom patientsäkerhet för att delge sina synpunkter på 
hur vården kan förbättras. 

 

 

Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 

• Stödjer patientdelaktighet i patientsäkerhetsarbete på alla nivåer i organisationen. 
• Underlättar för invånarna att framföra klagomål och synpunkter genom att påverka 

utvecklingen av tjänsten 1177.se (Inera) och dess implementering i verksamheterna. 
• Stödjer förvaltningarna i att skapa processer för en ändamålsenlig 

klagomålshantering genom utveckling av det gemensamma 
avvikelsehanteringssystemet. 

• Deltar nationellt i utveckling av klagomålshantering i hälso- och 
sjukvården. 

 

Förvaltningarna 
 

• Uppmuntrar systematiskt patienten att medverka till att risker för 
vårdskada till följd av den egna vården minimeras. 

• Uppmuntrar patienten att delta i verksamheternas fortlöpande 
patientsäkerhetsarbete utifrån ett organisations- och systemperspektiv. 

• Har rutiner för att systematiskt ta emot och hantera synpunkter från 
patienter och närstående oavsett hur de har kommit till vårdgivarens 
kännedom (direkt eller via andra aktörer). 
• Använder 1177.se för att ta emot synpunkter från patienter och deras 

närstående
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• Använder MedControl PRO som stöd för att registrera, utreda, och 
följa upp patienters och närståendes synpunkter och dokumentera 
handläggningen 

• Tar tillvara och sammanställer systematiskt patienters och närståendes 
erfarenheter och synpunkter och använder dessa som underlag i såväl 
förbättrings- som förändringsarbete för att skapa mervärde för patienten. 

• Har rutiner för ett strukturerat omhändertagande av medarbetare i samband 
med en oönskad händelse som medförde allvarlig vårdskada. 

• Har rutiner för ett strukturerat omhändertagande av patient och 
närstående i samband med en oönskad händelse som medförde allvarlig 
vårdskada. Detta inbegriper delaktighet i de utredningar som görs. 

• Säkerställer att resultaten av de utredningar som görs med anledning av 
oönskade händelser återförs till patienten och att de utgör del i underlaget för 
utveckling av verksamheten. 

 

1.3 Regional samordning och erfarenhetsutbyte 
Inriktning 
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga vårdskador inom 
utförarförvaltningar och koncernstaben. De olika arbetsformerna och fokusområdena 
beskrivs närmare i kapitel 2 Verktyg och metoder. 
 
Merparten av arbetet sker på förvaltnings- och verksamhetsnivå med stöd från 
koncernstaben. Stora vinster finns att göra med erfarenhetsutbyte och samverkan inom 
ramen för ledningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Arbetsmiljö och 
kompetensförsörjning är viktiga faktorer i patientsäkerhetsarbetet och samarbete med HR 
både på regional- och förvaltningsnivå är viktigt. Koncernstaben har en aktiv roll i att 
utveckla en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte där spridning av erfarenheter 
understöds och initiativ till regionövergripande förbättringsarbete kan tas. Det är också 
angeläget att i ökande omfattning involvera de privata vårdgivarna som landstinget har 
vårdavtal med i samverkansarbetet. 
 
För att bidra till styrning, samordning och erfarenhetsutbyte inom patientsäkerhetsområdet i 
Västra Götalandsregionen finns funktionsgrupp chefläkare med ett nära samarbete med 
funktionsgrupp utvecklingschefer. Funktionsgruppernas möten är synkroniserade vilket 
innebär att uppföljning, utbildning och erfarenhetsutbyte underlättas. 
För att ytterligare stärka patientsäkerhetsarbetet finns sedan 2019 ett Omvårdnadsnätverk 
för chefsjuksköterskor eller motsvarande från varje förvaltning. Nätverkets möten är även 
de synkroniserade med funktionsgruppernas och nätverket har gemensamma möten med 
funktionsgrupp chefläkare.  

 

Arbetet med att utveckla regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete skapar 
både förutsättningar för och är ett led i en ökad samordning. Patientsäkerhet ingår som en 
integrerad del i det regionala arbetet med en ny kunskapsorganisation och i kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckliong. 
Samverkan på regional och nationell nivå sker med IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg), patientnämnd, Socialstyrelsen, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
och andra aktörer. Samverkan nationellt sker i allt större omfattning i och med 
införandet av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. 
Samverkan är en viktig del i den nya handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. 
 
Koncernstaben företräder översta vårdgivarnivån i tillsynsärenden från IVO.  
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Ansvarsfördelning
Koncernstaben

• Tar initiativ till och samordnar regionövergripande arbetsgrupper i
patientsäkerhetsarbete

• Utarbetar regiongemensamma måltal för patientsäkerhetsområdena
• Samordnar arbetet med patientsäkerhetsberättelser på regional och

förvaltningsnivå
• Tar initiativ till att regionala riktlinjer utformas.

Förvaltningarna

• Bryter ned de regiongemensamma måltalen utifrån lokala förutsättningar
• Deltar i och bidrar till regional samordning och erfarenhetsutbyte
• Sprider erfarenheter från övriga regionen inom egna organisationen
• Sprider erfarenheter från egna organisationen till övriga regionen.
• Utvecklar sina egna ledningssystem inom ramen för det regionala arbetet

2 Verktyg och metoder
I det systematiska patientsäkerhetsarbetet används flera olika verktyg och metoder. Dessa
utgör dels stöd för olika processer, till exempel avvikelsehanteringssystem Med Control
PRO dels stöd vid användning av olika metoder, såsom händelseanalys (Nitha – Nationellt
it-stöd för händelseanalys), systematisk journalgranskning (MJG – markörbaserad
journalgranskning), dagliga strukturerade systematiska patientsäkerhets-
ronder (t.ex. Gröna korset) och Patientsäkerhet i Realtid – PiR.
Syftet är att genom systematiska underlag bidra ti ll verksamhetsutveckling med målet att
stärka patientsäkerheten, d v s öka skyddet mot uppkomst av vårdskador. Systemet för
patientsäkerhetsarbetet kan sammanfattas i nedanstående modell.

Utöver dessa finns också verktyg för egenkontroll för att följa effekterna av
förbättringsarbetet på skadeförekomsten. Infektionsverktyget är ett sådant exempel, och
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fler är under utveckling (t.ex. trycksår och fallskador). Indikatorerna beskrivs under 
respektive avsnitt. 

 
2.1 Systematisk journalgranskning 
 
Inriktning 
Metoden markörbaserad journalgranskning (MJG) bygger på metoden Global Trigger 
Tool och har anpassats och utvecklats för svenska hälso- och sjukvårdsystemet av 
SKR 2012. Strukturerad granskning av slumpvis valda avslutade vårdtillfällen har 
använts för systematisk granskning av somatisk slutenvård av vuxna sedan 2013 och 
av vuxenpsykiatrin sedan hösten 2017. Metoden finns sedan 2016 också tillgänglig för 
barnsjukvård men har ännu inte börjat användas. Indikatorer har 2019 tagits fram för 
hemsjukvård men har ännu inte implementerats.  
 
Med MJG kan avvikelser som inte har uppmärksammats spontant och medfört vårdskador 
identifieras. Denna metod utgör ett värdefullt komplement till de avvikelser som 
framkommer genom personalens rapporter och klagomål från patienter och närstående. 
Tillsammans ger dessa system en god täckning av de olika avvikelser som kan 
förekomma och möjliggör därför att relevant kunskap kan erhållas om hur vårdens 
kvalitet och säkerhet kan förbättras. 
 
Resultaten bör användas för att följa utvecklingen av vårdskadeförekomsten över tid 
och som underlag för analys av bakomliggande orsaker och formulering av åtgärder i 
det systematiska patientsäkerhetsarbetet samt mätning av deras effekter. Tematiska 
granskningar av journaler riktade mot till exempel specifika vårdprocesser eller 
diagnosgrupper i verksamheterna kan ge underlag för analys och utvecklingsarbete i 
de valda områdena. 
Önskvärt är att ett slumpvis urval av minst 1 % av vårdproduktionen granskas 
månadsvis på förvaltningsnivå för att hålla den statistiska variationen låg. 
 
MJG finns i dagsläget inte utvecklad för granskning av öppna vårdformer, primärvård 
vilket har hög angelägenhet. SKR har påbörjat en dialog om MJG indikatorer för 
primärvård vilket är positivt. 
 
Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

▪ Sprider information om utbildningar som ges av SKR. 
▪ Planerar för utbildningsinsatser för nya granskningsteam. 
▪ Sammanställer, analyserar och återför resultaten på regional nivå. 
▪ Stödjer och stimulerar till erfarenhetsutbyte mellan granskningsteamen genom att 

arrangera årliga möten. 
 

Förvaltningarna 
▪ Genomför granskning på sjukhusnivå av den somatiska slutenvården av vuxna där 

det minsta antalet slumpvis utvalda granskade journaler per månad är: 20 för 
universitetssjukhuset, 15 för länssjukhusen och 10 för länsdelssjukhusen. 
Resultaten matas in i SKRs databas. 

▪ Genomför tematiska granskningar på verksamhetsnivå och använder resultaten 
som grund för förbättringsarbete. 

▪ Genomför journalgranskning inom vuxenpsykiatri. 
▪ Registrerar och hanterar funna vårdskador i avvikelsehanteringssystemet
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2.2 Händelse- och riskanalyser 
 
Inriktning 
Händelseanalyser görs för att klarlägga händelseförlopp och identifiera bidragande 
orsaker till att oönskade händelser som ledde till en vårdskada eller hade kunnat leda till 
att en vårdskada. 
Riskanalyser görs för att identifiera risker och möjliga orsaker som kan medföra 
försämrad kvalitet eller försämrad patientsäkerhet i en befintlig verksamhet. Riskanalys 
kan även genomföras inför en förändring. Riskanalyser ger en bredare bild av ett 
riskområde och är viktiga i verksamheternas förebyggande arbete. Tidigare genomförda 
händelseanalyser och utredningar av avvikelser inom riskområdet kan utgöra underlag i en 
riskanalys. Utredningarna kan vara genomförda i den egna organisationen eller av andra. 
Metoderna identifierar åtgärder som implementeras i verksamheterna i syfte att minska 
risken för oönskade händelser och därigenom stärka patientsäkerheten. För att säkerställa 
att de åtgärder som vidtas får avsedd effekt krävs systematisk uppföljning och utvärdering 
genom egenkontroll. Avvikelsehanteringssystemet ger stöd för uppföljning av 
implementerade åtgärder. Arbetet med framför allt riskanalyser bör utvidgas så att fler 
analyser görs. 
 
Genomförandet av händelseanalyser bör i ökad omfattning ske strukturerat och enligt den 
metod som stöds av Nitha (Nationellt IT-stöd för händelseanalys). Resultaten av 
händelseanalyser bör läggas in i den nationella kunskapsbank som finns i Nitha och 
därigenom bidra till att öka möjligheterna till erfarenhetsutbyte nationellt.  
 
Funktionell resonansanalysmetod (FRAM) är en metod som bygger på att analysera 
komplexa system. FRAM togs i bruk 2015 och är användbar i situationer där de vanliga 
metoderna för händelse- och riskanalys inte upplevs som tillräckliga. FRAM bör användas 
i samverkan om flera verksamheter berörs. 
 
Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

▪ Sammanställer, analyserar och återför resultaten av händelseanalyser på aggregerad 
nivå. 

▪ Sprider kunskap om hur händelse- och riskanalyser kan och bör genomföras. 
▪ Koordinerar och stödjer den regionövergripande implementeringen och 

användningen av Nitha. 
▪ Stimulerar till användning av regionövergripande och nationella databaser för 

händelseanalyser (Nitha Kunskapsbanken) och riskanalyser i det proaktiva 
patientsäkerhetsarbetet. 

▪ Deltar i och bevakar arbetet och kunskapsbildningen kring händelse- och 
riskanalyser nationellt och internationellt.
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Förvaltningarna 
▪ Säkerställer att det finns analysledare med kompetens att genomföra risk- och 

händelseanalyser enligt handboken och med Nitha. 
▪ Gör händelseanalyser med stöd av Nitha som ett led i den interna utredningen vid  

Lex Maria-anmälningar. 
▪ Följer upp att beslutade åtgärder implementeras och deras effekter på 

patientsäkerheten, samt dokumenterar uppföljningen i 
avvikelsehanteringssystemet. 

▪ Överför händelseanalyser som gjorts i Nitha Analys till Nitha Kunskapsbank. 
▪ Gör riskanalyser inför förändringar av verksamheten och vid upprepade oönskade 

händelser. 
▪ Använder erfarenheterna från tidigare gjorda händelse- och riskanalyser som 

underlag i det proaktiva patientsäkerhetsarbetet. 
 

2.3 Analys av inträffade vårdskador och tillbud 
 
Inriktning 
Ett avvikelsehanteringssystem ska finnas för att stödja processen för registrering, 
utredning, åtgärd och uppföljning av oönskade händelser. Syftet är att skapa 
förutsättningar för att alla oönskade händelser och tillbud registreras och hanteras 
systematiskt för att stärka patientsäkerheten. De oönskade händelserna kan upptäckas 
genom personalens rapporteringsskyldighet, via patienters synpunkter och klagomål, vid 
journalgranskning eller genom annan egenkontroll. I avvikelsehanteringssystemet samlas 
också all dokumentation som rör utredningen av händelsen. Det ger möjligheter till 
sammanställningar och analyser på aggregerad nivå. 
 
En metod för att upptäcka avvikelser och genomföra egenkontroll är dagliga 
patientsäkerhetsronder som genomförs på avdelningarna. Den mest utvecklade formen är 
Gröna korset som används i allt fler förvaltningar och verksamheter. 
 
Patientsäkerhet i realtid (PiR) är ytterligare en metod för lärande. Vid PiR genomförs 
systematisk (markörbaserad) journalgranskning, personcentrerad intervju med patienten 
samt återkoppling till vårdteamet. Återkopplingen sker i öppen dialog mellan 
granskningsteamet och vårdteamet och allt äger rum samma dag.  
 
Då PiR genomförs under pågående vårdtillfälle ges vårdteamen möjlighet att anpassa och 
korrigera insatserna för att förhindra vårdskador eller minska effekterna av vårdskador. 
Med PiR ökas systematiken i det pro- och reaktiva patientsäkerhetsarbetet och kan 
användas för att belysa kända riskområden. Arbetet med PiR bör uppmuntras och stödjas. 
 
Avvikelsehanteringssystemet ska användas för regelbundna sammanställningar på alla 
nivåer i organisationen, från enhetsnivå till regionövergripande. Sammanställningar ska 
regelbundet efterfrågas av chefer och användas som underlag vid beslut om utveckling av 
verksamheten. Syftet med sammanställningarna är att identifiera risk- och 
förbättringsområden och utgöra underlag i det kontinuerliga lärandet och 
förbättringsarbetet.  
Rapportering och återföring på varje nivå i organisationen är en viktig del i 
avvikelsehanteringen för delaktighet och framgång i utvecklingsarbete. 
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Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 

 
▪ Utvecklar, stödjer och följer upp användningen av Med Control Pro på 

regionövergripande nivå. 
▪ Sammanställer och analyserar avvikelser, klagomål och Lex Maria-utredningar på 

regionövergripande nivå, samt sprider dessa via olika kanaler till hälso- och 
sjukvårdspersonalen och till beslutsfattare. 

▪ Samverkar med IVO, Patientnämnden och andra aktörer på regional och nationell 
nivå i frågor som rör hantering av avvikelser i Västra Götalandsregionen. 

▪ Deltar i och bevakar arbete på nationell nivå som påverkar handläggningen av 
avvikelser och deras kunskapsinnehåll. 

▪ Informerar sig fortlöpande om de Lex Maria-anmälningar som görs i offentligt 
finansierad vård inom VGR. 

▪ Informerar sig fortlöpande om klagomålsbeslut hos IVO i offentligt 
finansierad vård inom VGR. 

 

Förvaltningarna 
 

▪ Använder Med Control Pro (eller annat ändamålsenligt system i offentligt 
finansierad vård som drivs av annan vårdgivare) för rapportering och hantering av 
oönskade händelser som har bäring på patientsäkerhet (personalrapporter, klagomål, 
systematisk granskning av vården). 

▪ Följer upp beslutade åtgärder i MCP (eller annat system för avvikelsehantering) och 
deras effekter på patientsäkerhet genom systemen för egenkontroll. 

▪ Gör systematiska sammanställningar och analyser av avvikelser som rör 
patientsäkerhet samt återför dem i verksamheterna. 

▪ Använder de systematiska sammanställningarna som underlag för 
verksamhetsförbättring på alla nivåer inom organisationen. 

▪ Registrerar samtliga Lex Maria-anmälningar, underlag av genomförda interna 
utredningar (inklusive händelseanalys) och inkomna beslut från IVO i 
avvikelsehanteringssystemet. 
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3 Insatsområden 
 
Insatsområdena berör insatser dels mot specifika vårdskadetyper, dels mot strukturella 
förutsättningar för en vård som ska medföra skydd mot uppkomst av vårdskada. Exempel 
på det senare är antibiotikaanvändning och beläggning av vårdplatser. De vårdskadetyper 
som utgör fokus är de som framkommer som vanligast baserat på tillgängliga resultat av 
markörbaserad journalgranskning (MJG) i Västra Götalandsregionen (Vårdskador i Västra 
Götalandsregionen 2013-2017 MJG rapport): vårdrelaterade infektioner, trycksår, 
läkemedelsrelaterade skador och fallskada. Blåsöverfyllnad har hittills inte varit ett 
 

 
 
regionalt insatsområde men kan ingå i de områden som förvaltningarna valt som särskilda 
insatsområden. Gemensamt för samtliga nämnda vårdskadetyper är att de har stark 
koppling till omvårdnad. 

 

3.1 Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i 
vården 

 
Inriktning 

Vårdrelaterad infektion (VRI) förekommer enligt SKR:s prevalensmätningar hos knappt 10% 
av alla patienter som vårdas inom somatisk slutenvård. Ungefär 90% av dessa har bakteriell 
genes. VRI är den enskilt vanligaste vårdskadan och prevalensen är i stort sett oförändrad 
sedan 2010, i VGR och landet i övrigt. Sedan 2014 studeras förekomst av bakteriell VRI på 
sjukhusen genom kontinuerlig incidensmätning med hjälp av Infektionsverktyget. Fyra års 
mätningar visar på en sjunkande incidens från drygt 6% till 5,5% på regional nivå med ganska 
stor variation mellan regionens sjukhus. Incidenstalen ligger lägre än prevalenstalen, både pga. 
att virusinfektioner inte fångas och som en följd av annan mätmetod, men också beroende på 
att många vårdrelaterade infektioner felkategoriseras som samhällsförvärvade vid 
registreringen, vilket valideringar 2014, 2015 och – i liten omfattning – 2018 visat. Den sanna 
incidensen i nuläget kan därför skattas till 8–9 %. 
För att minska VRI-förekomsten över tid behöver ett systematiskt förbättringsarbete 
bedrivas av verksamheterna. I det ingår analys av VRI-förekomst, att upprätta och 
genomföra handlingsplaner för att förebygga VRI och följa upp resultatet av aktiviteterna 

med hjälp av data från Infektionsverktyget. Ledning på alla nivåer måste erbjuda stöd och 
efterfråga resultat. 
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För att få största möjliga nytta av Infektionsverktyget behövs fortsatt utbildning - i användning 
av Infektionsverktyget och i korrekt registrering av VRI. En regional webbutbildning med syfte 
att förbättra registreringskvaliteten utvecklades 2017 och har gjorts obligatorisk för alla 
förskrivare på regionens sjukhus. Utbildningen finns tillgänglig på Lärplattformen. 
  
Även inom specialiserad öppenvård och primärvård ska, trots avsaknad av ett jämförbart 
registreringsstöd, ett systematiskt arbete för att minska VRI bedrivas. 
  
Vårdrelaterad smittspridning av resistenta bakterier med eller utan symptomgivande infektion 
och vårdrelaterade fall av smittsamma sjukdomar (t ex vinterkräksjuka, Clostridium difficile, 
influensa, tuberkulos, mässling, vattkoppor, kikhosta, hepatit A), utgör en vanlig vårdskada och 
medför stora kostnader för smittspårningsarbete, vårdplatsstängning, förlängda vårdtider och i 
vissa fall profylaktiska åtgärder riktat till personal och patienter. 
Frekventa omflyttningar, brist på enkelrum och överbeläggningar är strukturella faktorer som 
ökar risken för vårdrelaterad smittspridning. Både på verksamhets- och ledningsnivå krävs ett 
intensifierat arbete med fokus på rutiner som förhindrar smittspridning. Tidig upptäckt av 
vårdrelaterad smittspridning genom övervakning samt rapportering av utbrott och genomfört 
smittspårningsarbete från de vårdhygieniska enheterna stödjer detta arbete. 
 

Ansvarsfördelning 

Koncernstaben 
  

• Arbetar fortsatt med kvalitetssäkring av datafångst och datakvalitet, det senare genom 
utbildningsstöd till förvaltningarna. 

• Följer fortlöpande upp, analyserar och kommunicerar samlade regionala och jämförbara 
sjukhusövergripande resultat. 

• Initierar regionövergripande arbetsgrupper inom VRI området 
• Initierar och stödjer validering av data från Infektionsverktyget  

  
Förvaltningarna 
  

• Förbättringsarbetet bedrivs på verksamhetsnivå med stöd från respektive 
förvaltningsledning och regionens fyra vårdhygieniska enheter och i särskilda fall av 
utbrott med stöd av den lokala epidemiberedskapsplanen och Smittskydd Västra 
Götaland 

• Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler sker inom ramen för 
verksamheternas egenkontroll 

• På sjukhusen används resultat från Infektionsverktyget i förbättringsarbete. 
• Kvaliteten i registreringarna förbättras genom att alla läkare genomgår webbutbildning i 

när en infektion är vårdrelaterad 
• Genomför validering av data från Infektionsverktyget 
• Städning av vårdlokaler ska ske enligt regionala riktlinjer 
• Varje sjukhusförvaltning gör, med stöd av vårdhygienenheterna, en årlig 

sammanställning av antalet fall av vårdrelaterad smittspridning av resistenta bakterier 
(MRSA, VRE, tarmbakterier med ESBL), både antalet utbrott och antalet ingående fall, 
liksom av antalet indexfall som medfört smittspårningsarbete utan att sekundärfall 
påvisats 

• Varje sjukhusförvaltning gör, med stöd av vårdhygienenheterna, en årlig 
sammanställning av antalet vårdrelaterade fall av vinterkräksjuka, clostridium difficile, 
influensa och andra smittsamma sjukdomar som medfört resurskrävande åtgärder för 
vårdgivaren. 
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Indikatorer för uppföljning
• Andel korrekt identifierade infektioner (vårdrelaterad eller samhällsförvärvad) vid

registrering i Infektionsverktyget (80%)
• Andelen läkare som genomgått webbutbildningen i Infektionsverktyget

Mål
• Incidensen av vårdrelaterade infektioner i somatisk sluten vård ska understiga 5 %

för regionen som helhet.

3.2 Antibiotikaresistens

Inriktning
Antibiotika används inom alla verksamheter och är en fundamental byggsten i dagens
högteknologiska vård. Den tilltagande antibiotikaresistensen påverkar alla invånare. För att
möta detta hot krävs långsiktiga åtgärder inom all vård och som innefattar alla
personalkategorier. Det föränderliga resistensläget medför behov av tät övervakning och
återkoppling om aktuellt resistensläge, förskrivningsmönster och anpassade riktlinjer för
antibiotikabehandling. Genom ett rationellt bruk av antibiotika kan
antibiotikaresistensutvecklingen och dess konsekvenser reduceras. Antibiotika-
användningen är fortsatt hög och stora skillnader kvarstår i regionen. Inom sjukhusvården
ökar användningen av bredspektrumantibiotika. Det driver resistensutvecklingen och
andelen resistenta bakterier ökar snabbare inom sjukhusvård än inom primärvård.

För att intensifiera arbetet krävs fortsatta utbildningsinsatser samt stöd till verksamheterna
från Strama Västra Götaland och från Sjukhusstrama i samarbete med infektionskliniker,
vårdhygienenheter och de mikrobiologiska laboratorierna. Införande av så kall ade ”
antimicrobial stewardship-pro gram” m ed anti biot ikaronder p å sjukh usenhet er med hö g
förskrivning är en viktig del i detta arbete. En ständig ökning av patienter med
svårbehandlade infektioner inom flera verksamheter kommer dessutom att öka behovet av
infektionskonsulter i behandlingen av den enskilda patienten.

Ansvarsfördelning

Koncernstaben

• Leder, samordnar och bistår det strama-arbete som bedrivs i Västra
Götalandsregionen.

• Samverkar på det nationella planet inom ramen för NKS och nationell arbetsgrupp
Strama, med Folkhälsomyndigheten samt andra landsting/regioners stramagrupper.

• Analyserar och övervakar antibiotikaresistensläget på övergripande nivå i Västra
Götaland i samarbete med de mikrobiologiska laboratorierna i regionen.

• Analyserar och övervakar såväl under- som överförskrivning samt följsamhet till
behandlingsriktlinjer på övergripande nivå i regionen.

• Bedriver omvärldsbevakning och sprider nyheter av vikt inom Västra Götaland samt
står till tjänst med information och utbildning till beslutsfattare samt allmänheten.

Alla förvaltningar

• Arbetar uti f rån de punkt e r som beskrivs i ”S trama s 10-punkts program” fö r att
minska antibiotikaresistens (se www.infektion.net/strategidokument).

• Ökar följsamheten till behandlingsriktlinjerna genom att varje verksamhet och dess
förvaltning har kunskap om resistensläget, den egna förskrivningen av antibiotika
och följsamhet til l aktuella behandlingsriktlinjer.

• Kontaktläkare/verktygsläkare för strama-arbetet ska finnas inom varje verksamhet
som med uppdrag från verksamhetschef och i samarbete med
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verksamhetsledningen ges förutsättningar att verka för en rationell 
antibiotikaanvändning på verksamhetsnivå. 

• Strama Västra Götaland respektive Sjukhusstrama bistår genom att föra ut kunskap 
om nya behandlingsriktlinjer och analysera samt öka följsamheten till dessa i 
samarbete med verksamheterna och dess 
kontaktläkare/verktygsläkare/stramaansvarig tandläkare. 

 
Primärvården 
 

• Kontaktläkare till Strama Västra Götaland ska finnas inom varje verksamhet och 
varje verksamhet ska genomföra förbättringsarbete och årligen rapportera strama 
arbetet utifrån Strama Västra Götalands riktlinjer och anvisningar samt 
kvalitetsindikatorer i krav- och kvalitetsboken i Västra Götalandsregionen. 

 

 
Sjukhusvården (sluten och öppen vård) 
 

• Respektive förvaltning ansvarar för att Sjukhusstramagrupper ges ett 
långsiktigt uppdrag samt förutsättningar att genomföra uppdraget inom 
den egna förvaltningen i enlighet med ”Uppdragsbeskrivningen för 
Sjukhusstrama i Västra Götaland” 

• Sjukhusstrama ansvarar för strama-arbete inom sjukhusvården och ska 
övervaka och analysera lokala resistens- och förskrivardata samt 
följsamhet till behandlingsriktlinjer på förvaltningsnivå med särskilt 
fokus på resistensdrivande behandlingsalternativ. Infektionsverktyget är 
ett viktigt instrument i detta arbete. 

• I arbetet ingår att identifiera verksamheter med hög antibiotika-
användning och i samarbete med respektive infektionsklinik bidra med 
riktade insatser till dessa verksamheter.  ”Antimicrobial stewardship” 
program, inkluderandes antibiotikaronder, bör ingå som del i dessa 
insatser. 

 
Närsjukhusvården 
 

• Stramas kontaktläkare ska uppmärksamma kollegor och chefer inom den egna 
verksamheten på nya behandlingsriktlinjer, det lokala förskrivarmönstret och 
följsamheten till riktlinjerna samt i samarbete med verksamhetsledningen bidra till 
ökad följsamhet med stöd av Strama Västra Götaland. 

 
Tandvården 
 

• Antibiotikaansvarig tandläkare finns sedan 2018 i tandvården. Denne ska 
uppmärksamma kollegor och chefer inom den egna verksamheten på nya 
behandlingsriktlinjer, det lokala förskrivarmönstret och följsamheten till riktlinjerna 
samt i samarbete med verksamhetsledningen bidra till ökad följsamhet med stöd av 
Tandvårds-Strama och Strama Västra Götaland. 

 
Mikrobiologiska laboratorierna 
 

• De mikrobiologiska laboratorier som anlitas av Västra Götalandsregionens 
vårdgivare ansvarar för att bistå med epidemiologiska resistensdata i 
relation till lokalt rekommenderad empirisk behandling av våra vanligaste 
infektioner samt för att upptäcka särskilt oönskad resistensutveckling 
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Mål

• Att antibiotikaförskrivningen på recept minskar ti ll en nivå motsvararande 250
recept/1000 invånare och år i regionen som helhet.

• Att totala användningen av antibiotika på rekvisition inom sjukhusvården
minskar jämfört motsvarande 12 månadsperiod året innan mätt som DDD
(defined daily doses) per vårddygn och år.

• Att antibiotikaronder införs på minst 2-5 verksamheter med hög
antibiotikaförskrivning per sjukhusförvaltning utifrån storlek.

• Att förskrivning av resistensdrivande och bredspektrumantibiotika minskar så
att:

o För vårdgivare utan tillgång till infektionsverktyget bör andel kinoloner
av urinvägsantibiotika som förskrivits till kvinnor understiga 10 %.

o Färre än 10 % av patienter inom sjukhusvård med afebril
urinvägsinfektion initialt behandlas med kinoloner.

o Minst 55 % av patienter inom sjukhusvård med
samhällsförvärvad pneumoni initialt behandlas med penicillin V
eller G

3.3 Trycksår

Inriktning
Trycksår orsakar stort lidande för patienten och är i de flesta fall undvikbara.
Förekomsten av trycksår i den somatiska slutenvården minskar men inte i önskad takt
trots insatser. Regionens resultat från punktprevalensmätningen vecka 10 2020 visar en
förekomst av trycksår kategori 2-4 inom den somatiska slutenvården på 6,3%, resultatet
från 2019 var 7,8%. Det regionala målvärdet är <5%.

Oavsett var i vårdkedjan vården äger rum ska det finnas rutiner för att snabbt identifiera
patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Så länge risken för trycksår finns
kvar hos patienten ska de förebyggande åtgärderna fortsätta i hela vårdkedjan. Det är
därför viktigt med ett ökat samarbete mellan alla aktörer i vårdkedjan.
Med start hösten 2019 har de somatiska slutenvårdsavdelningarna påbörjat leverans
av data avseende fastställd regional trycksårsindikator. För utdata krävs
dokumentation i Melior avseende eventuell förekomst av trycksår vid inskrivning
och vid utskrivning. Kvalitetsindikatorn är andel vårdtillfällen av alla vårdti ll fällen i
somatisk slutenvård vid vilka trycksår, kategori 1-4 (inkl. icke-klassificerbart
trycksår: sårdjup okänt samt misstänkt djup hudskada: sårdjup okänt) uppkommer.
Måltalet är <3%.
Under 2021 kommer den årliga PPM-mätningen vecka 10 kvarstå för jämförelse
mot föregående år.

Ansvarsfördelning
Koncernstaben

• Stödjer genomförande och analys av punktprevalensmätning trycksår.
• Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna.
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• Stödjer det fortsatta arbetet med dokumentation och rapportering av
trycksårsincidens med anledning av införande av kvalitetsindikator med måltal, i
Kvartalen.

Sjukhusförvaltningarna

• Dokumenterar trycksårsincidens enligt regiongemensam mall.
• Genomför årlig punktprevalensmätning trycksår.
• Deltar och genomför uppdrag i den regionala nätverksgruppen för omvårdnad och

patientsäkerhet.
• Arbetar med förebyggande åtgärder enligt Vårdhandboken.
• Utbildar medarbetare.
• Rapporterar trycksår i avvikelsehanteringssystemet.

Mål

• Förekomst av trycksår, kategori 2–4 (inkl. icke-klassificerbart trycksår och
misstänkt djup hudskada) i somatisk slutenvård ska understiga 5 % för Västra
Götalandsregionen som helhet (mätt genom punktprevalensmätning)

• Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen i somatisk slutenvård vid vilka trycksår,
kategori 1–4 (inkl. icke-klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada)
uppkommer ska understiga 3 % (regiongemensam indikator).

3.5 Medicintekniska produkter

Inriktning
Begreppet medicintekniska produkter (MTP) innefattar ett mycket brett område av
produkter som är avsedda att användas inom hälso- och sjukvård. Hit räknas även
medicinska informationssystem, digitala tjänster och egentillverkade produkter. MTP
som har modifierats eller som har kombinerats eller som använts på ett sätt som inte var
avsett från början räknas även de till egentillverkade produkter. Oavsett
användningsområde måste MTP hålla en hög standard och risker minimeras.

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen vet hur man använder MTP på rätt sätt.
All användning medför någon typ av risk i större eller mindre grad, även då utrustningen
används på avsett sätt. Medvetenhet måste finnas om vad som kan medföra komplikationer
om produkten används felaktigt eller på fel indikation.

Det allt större utbudet av digitala tjänster och mera MTP utanför sjukhusen, bland annat
som följd av omställningsarbetet, utgör ett nytt och växande riskområde.

Säkerheten är väsentlig för alla som sköter eller utnyttjar MTP och tillbud och olyckor ska
förebyggas i största möjliga utsträckning. En avvikelse från normal funktion kan inträffa
och leda till vårdskada, eftersom inget system är utan brister.

Av SOSFS 2008:1 om användning av medicintekniska produkter i hälso-och sjukvården
framgår bl.a. krav på ledningssystem och rutiner, grundläggande bestämmelser,
vårdgivarens ansvar, verksamhetschefens ansvar och hälso- och sjukvårdpersonalens
kompetens och ansvar, egentillverkade MTP samt utredning, bedömning och
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anmälningsplikt vid negativa händelser och tillbud med MTP. I regionen pågår fortsatt 
ett projekt, Strategisk hantering av Medicintekniska produkter i VGR, ett arbete för att 
utreda krav på och förutsättningar för en regional samordning och styrning för 
ansvarsområdet, hantering av medicintekniska produkter. 
Den tidigare lagstiftningen för aktiva medicintekniska implantat (direktiv 90/385/EEG), 
och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), har 
sammanförts till en enda lagstiftningsakt, förordning om medicintekniska produkter, 
MDR. MDR kommer att påverka hur VGR skall arbeta med sina MTP produkter och 
har höga krav för certifiering. Egentillverkning kan komma att helt att avslutas på grund 
av de höga kraven. Införandet har skjutits upp till 2021 på grund av covid-19 pandemin. 
 
Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 
 

• Under 2021 fortsätter arbetet som innebär att vårdgivaren ger direktiv och 
säkerställer att det i ett regionalt ledningssystem finns riktlinjer för hur 
varje verksamhet ska organiseras för att möjliggöra en säker användning 
och hantering av MTP. 

• Under 2021 fortsätter arbetet med översyn av ledningen av 
medicintekniska produkter i vardagsmiljö med syfte att förenkla och 
harmonisera. Meningen är att detta arbete ska göra det enklare att göra 
rätt vid förskrivning och användning av medicintekniska produkter. 

• Följer implementeringen av nytt EU direktiv om MTP produkter och 
dess konsekvenser för hälso- och sjukvården. MTP EU direktiv 
 

 

 
Förvaltningarna 
 

• Säkerställer kompetensen hos den hälso- och sjukvårdspersonal som ska 
använda och hantera MTP och eventuella informationssystem som är 
anslutna till dessa. 

• Rapporterar avvikelser från normala och förväntade funktioner hos MTP i 
avvikelserapporteringssystemet. 

• Anmäler fel på MPT eller tillverkningsfel till Läkemedelsverket och 
tillverkaren. 

• Anmäler händelser avseende felaktig användning eller handhavande när en 
patient har skadats eller riskerat att skadas till Inspektionen för vård och 
omsorg. 

 

3.6 Överbeläggningar och utlokaliseringar 
 
Inriktning 
Överbeläggningar och utlokaliseringar medför ökad risk för vårdskador vilket stöds av 
regionala data och av nationella mätningar. Målet att medelbeläggningen på 
avdelningsnivå över tid inte ska överstiga 90 % i VGR nås inte. Överbeläggningarna har 
inte ökat trots ett minskat antal disponibla vårdplatser men är fortsatt många inom den 
somatiska sjukvården, i genomsnitt 7,5 per 100 disponibla vårdplatser. Det är stora 
skillnader mellan regionens förvaltningar.  
Utlokaliseringar i betydelsen att patienten vårdas på annan avdelning än där patienten är 
inskriven och där erforderlig kompetens saknas (Socialstyrelsen termbank) ska inte ske. 
Inläggning ska i akutskedet alltid ske fysiskt på den avdelning där den medicinska och 
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omvårdnadskompetens som behövs finns och är direkt tillgänglig. Antalet utlokaliserade 
patienter i regionen är högt och uppföljningen kompliceras av att regionens 
administrativa system som inte hanterar avdelningar med flera specialiteter. 
 
Fortsatt arbete innebär att anpassa antalet vårdplatser efter behov avseende både akut och 
planerad vård. Detta innebär bland annat att se över fördelningen av vårdplatser mellan 
olika verksamhetsområden och behovet under olika veckodagar och årstider. 
 
Bristen på hälso- och sjukvårdspersonal innebär att insatser kontinuerligt behöver göras när 
det gäller kompetensförsörjning. Det gäller att behålla erfarna medarbetare och rekrytera 
nya samt göra en översyn av arbetsuppgifterna för olika personalgrupper och deras 
fördelning vid vårdenheterna. Risken för vårdskador ökar vid otillräcklig bemanning och 
kompetens enligt socialstyrelsen rapport Kompetensförsörjning och patientsäkerhet 
 
Ett fortsatt arbete med att optimera vårdtider är också nödvändigt. Detta innebär bland 
annat att effektivisera sjukhusens interna processer men också processen för vårdplanering 
vid varje enhet inför överföring till kommunal hälso- och sjukvård. Ett nära samarbete 
mellan sjukhus, primärvård och kommuner är också viktigt för att förebygga försämring av 
patientens hälsotillstånd och därmed minska behovet av akuta slutenvårdsinsatser. I detta 
ingår fortsatt arbete med säker utskrivning från slutenvården. 
 
Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 
 

• Stödjer förvaltningarnas samverkan kring användningen av vårdplatser 
• Vårdar system för uppföljning av beläggningsgrad, överbeläggningar, 

utlokaliseringar samt ledtider i vårdplaneringsprocessen 
 

Förvaltningarna 
 

• Planerar för så många disponibla vårdplatser att en medelbeläggning som medför 
hög kvalitet och patientsäkerhet kan upprätthållas 

• Fortsätter utveckla vårdformer för att kunna överföra slutenvård till öppna 
vårdformer 

• Ökar inslaget av samverkan mellan förvaltningarna kring användning av 
vårdplatser  

• Utvecklar samverkan med andra vårdaktörer för överföring mellan vårdgivare, 
implementerar Trygg och Säker Utskrivning 

• Rapporterar överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser till 
SKR:s nationella databas 
 

Indikatorer för uppföljning 
• Andelen avdelningar inom förvaltningen som under året haft en genomsnittlig 

beläggning per dag på max 90 %. 
• Antal överbeläggningar/100 disponibla vårdplatser, enligt rapportering till SKR. 
• Antal utlokaliseringar/100 disponibla vårdplatser, enligt rapportering till SKR. 
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3.7 Fallskador 
 
Inriktning 
Det fallpreventiva arbetet i Västra Götalandsregionens sjukhus omfattar alla vuxna 
patienter inom sjukhusens sluten- och öppenvårdsformer. Arbetet involverar många 
medarbetare både i den direkta vården och medarbetare som arbetar med rutiner, 
vårdprocesser och patientens närmiljö. Syftet är att minska antalet vårdskador som beror 
på fall och de utgör 5 % av vårdskadorna i VGR. Undvikbarheten vid fallskador var cirka 
65 % enligt Vårdskadeutvecklingen i VGR 2013.2017 
 
Fallprevention i SKR:s kunskapsunderlag ligger till grund för de tre strategiska områden 
som ingår i det fallpreventiva arbetet. Den innehåller generella åtgärder där 
fallpreventionen för patienterna också blir en arbetsmiljöåtgärd för medarbetarna. 
Därutöver riktade åtgärder för patienter med fallrisk som är inskrivna i den vuxna 
slutenvården och lärande på enhets-, klinik- och sjukhusnivå med utgångspunkt i 
inträffade fall. Till grund ligger de utredningar av fallrapporter som har gjorts i 
avvikelserapporteringssystemet Med Control Pro. 
 
I arbetet med fallprevention bör alla implementera Vårdhandboken fullt ut. Vårdhandboken 
bör vara känd hos alla och ersätta lokala rutiner som inte är motiverade av särskilda skäl. Vi 
utgår från Vårdhandbokens definitioner av fall och fallskada. 
 

Definition av fall 
En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada 
inträffar eller inte. Ett fall är alltså inte bara när någon snubblar eller halkar utan även när 
någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. 
 
Definition - fallskada 
En fysisk konsekvens som uppstår vid ett fall. 
 

Fallriskvärdering 

I samband med inläggning på somatisk vårdavdelning finns en rutin för fallriskvärdering vid 
alla förvaltningar. Fallriskvärderingen görs inom 24 timmar i samband med 
omvårdnadspersonalens ankomstsamtal. Alla patienter över 65 år och patienter som har 
neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd ska fallriskvärderas inom 24 timmar efter 
ankomst till sjukhus samt vid behov om patientens tillstånd försämras. Uppföljning görs inom 
respektive förvaltning. 
  
Fallskador 

För att förstå och lära av inträffade fallhändelser ska alla fallskador dokumenteras inom 
slutenvården. 
  
Indikator: 
Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen inom slutenvård där fallskada inträffar 
Täljare: Antal vårdtillfällen med dokumenterad fallskada 
Nämnare: Totala antalet vårdtillfällen 
Datakälla: Melior. Data tas fram med särskild Cognossökning från enhetlig bindande 
dokumentationsmall. Redovisas kvartalsvis och per förvaltning.  
Mål: <0,5 %  
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Ansvarsfördelning
Koncernstaben

• Stödjer genomförande av fallpreventivt arbete utifrån Västra Götalandsregionens och
SKR:s kunskapsunderlag.

• Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna
• Sprider information om fallprevention och fallskador
• Stödjer det fortsatta arbetet med dokumentation och rapportering av fallskador

Förvaltningarna

• Implementerar fallpreventivt arbete utifrån kunskapsunderlaget
• Dokumenterar fallskador i journalsystemet Melior och analyserar resultat - resultatmål

2020 <0,5 % vårdtillfällen av alla vårdtillfällen inom slutenvård där fallskada inträffar
• Utbildar medarbetarna om fallprevention och fallskador
• Rapporterar fallhändelser i avvikelsehanteringssystemet

Mål

Gäller alla patienter inom sluten vård

Andel vårdtillfällen av alla vårdtillfällen inom slutenvård där fallskada inträffar ska
understiga 0,5 %.

3.8 Undernäring

Inriktning
Undernäring medför ökade risker för uppkomst av några av de vanligaste skadorna i
vården, bl. a. vårdrelaterade infektioner, trycksår och fallskador. Undernäring är oftast
orsakad av en bakomliggande sjukdom. Brister i vård och behandling kan bidra till att
patienten inte får sitt behov av näring tillgodosett och leda till att undernäring
uppkommer, förvärras eller att den kvarstår onödigt länge. Undernäring kan därigenom
utgöra en vårdskada. Det saknas kunskap om hur vanlig denna vårdskada är, även om det
finns belägg för att den förekommer i betydande omfattning.

Enligt SOSFS 2014:10 om förebyggande av och behandling vid undernäring ska
vårdgivaren fastställa rutiner för när en patients näringstillstånd ska utredas, hur en
utredning ska göras, samt hur undernäring ska förebyggas och behandlas. Trots att
undernäring länge har varit ett välkänt problem har inte tillräckliga resultat uppnåtts för
att uppfylla föreskriftens bestämmelser. För att minska risken för uppkomst av de
vanligaste vårdskadorna, inklusive undernäring, bör arbete bedrivas som inriktar sig på
att öka följsamheten till Vårdhandbokens rutiner för att förhindra och behandla
undernäring.

Ansvarsfördelning
Koncernstaben
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• Initierar och stödjer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna. 
• Stödjer det fortsatta arbetet med att följa upp dokumentation av 

riskbedömningar, upprättande av individuella nutritionsplaner samt 
behandling och uppföljning i enlighet med de upprättade 
nutritionsplanerna. 

 
Förvaltningarna 
 

• Fortsätter pågående arbete med bedömning av risk för undernäring, 
upprättande av individuella nutritionsplaner och uppföljning av 
nutritionsbehandlingen. 

• Säkerställer att sådana händelser där undernäring uppkommit eller 
förvärrats under sjukhusvård och som inte uppenbart har orsakats direkt av 
patientens grundsjukdom rapporteras och handläggs i 
avvikelsehanteringssystemet. 

• Deltar och genomför uppdrag i den regionala nätverksgruppen för omvårdnad och 
patientsäkerhet.  

• Utbildar medarbetarna. 
 

3.9 Läkemedelsrelaterade skador 
 
Inriktning 
Osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel är det tredje området WHO har 
identifierat som fokusområde för sitt patientsäkerhetsarbete och programmet 
”Medication Without Harm” startades mars 2017. Fem särskilda moment poängteras 
där det med aktiv patientinvolvering ska tas ställning till läkemedelsbehandling: vid 
insättning – vid administration – vid tillägg – vid läkemedelsgenomgång och vid 
avslut av behandling. I enlighet med WHO:s program ska antalet 
läkemedelsrelaterade skador i VGR minska. Väl underbyggda 
läkemedelsrekommendationer, en säker läkemedelshantering och säkra 
ändamålsenliga IT-stöd är väsentliga framgångsfaktorer. 
 

Patientdelaktighet och säkerställande av att patienter vid utskrivning från sjukhus 
erhåller skriftlig läkemedelsberättelse och en aktualiserad läkemedelslista är centrala 
mål. 
Patienter över 75 år med fler än fem läkemedel ska erbjudas läkemedelsgenomgång. 
 
Vårdfarmaceutiska tjänster deltagande i vårdteam kan bidra till en höjd 
kunskapsnivå och antalet farmaceutiska tjänster bör ökas. Användning av 
slutenvårdsdos och Cytobase bör utökas, kunskapsstöden ePed för 
läkemedelsbehandling till barn utvecklas vidare. 
 
De regionala medicinska riktlinjerna för läkemedel kompletteras och aktualiseras 
fortlöpande. Lex Maria-ärenden avseende läkemedelsavvikelser analyseras jämte att 
förebyggande åtgärder tas fram och genomförs. 
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Ansvarsfördelning 
Koncernstaben 
 

▪ Stödjer läkemedelskommitté i arbetet med regionala medicinska riktlinjer 
▪ Stödjer arbetet med säkrare IT-stöd i läkemedelsprocessen 
▪ Fortsatt uppföljning av att patienter som skrivs ut från sjukhus i regionen erhåller 

skriftlig läkemedelsberättelse 
▪ Använda sammanställningar och analyser av Lex Maria-ärenden, klagomål och 

händelseanalyser avseende läkemedelsavvikelser i regionens databas och i NITHA 
Kunskapsbanken, i syfte att identifiera bakomliggande orsaker och förebyggande 
åtgärder som ett led i att utveckla strategin att minska läkemedelsrelaterade 
vårdskador 

 
Förvaltningarna 

 
▪ Följer upp och säkrar att patienter som är 75 år eller äldre och som är ordinerade 

fem eller fler läkemedel erbjuds läkemedelsavstämning 
▪ Följer upp och säkrar att samtliga patienter som skrivs ut från sjukhus erhåller 

skriftlig läkemedelsberättelse och korrekt läkemedelslista vid utskrivningen 
▪ Medverkar i projekt slutenvårdsdos 
▪ Medverkar i utvecklingen av farmaceutiska tjänster i vården 
▪ Följer upp kvalitetsrevision av läkemedelshantering 
▪ Implementerar Cytobase där stödet saknas 
▪ Säkerställer att varje förskrivare har åtkomst till läkemedelsförteckningen och 

att den används systematiskt för att stärka patientsäkerheten 
 
Indikatorer för uppföljning 

▪ Andelen patienter som erhåller läkemedelsberättelse och läkemedelslista 
▪ Antal vårdplatser och hur stor andel (%) av alla perorala läkemedel som försörjs via 

slutenvårdsdos  
▪ Antal farmaceutiska tjänster i vården 

 
Mål 
Vårdval Vårdcentral: Andel listade patienter 75 år och äldre med olämpliga läkemedel ska 
minska mot föregående år 
Specialistvården: Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och äldre, ska minska mot 
föregående år 
 
 
 

3.11 Patientsäkerhetsutbildning 
 
Inriktning 
Att ha en gemensam förståelse och kunskap om säkerhet inom en organisation 
är en förutsättning för denna att kunna utveckla och upprätthålla en öppen 
säkerhetskultur och en hög säkerhet. Hälso- och sjukvård med sina komplexa 
sammanhang måste betraktas som en högriskbransch. Vid skapandet av 
säkerhet i organisationens processer minskas uppkomst av vårdskador, minskas 
kvalitetsbristkostnader och ökas patienternas nöjdhet. 
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Att öka kunskapen kring säkerhetsteorier, metoder och verktyg hos alla
medarbetare på alla nivåer inom organisationen är ett prioriterat mål.

Ansvarsfördelning
Koncernstaben

Samordnar och genomför utbildningar i patientsäkerhet

Förvaltningarna

Säkerställer att förvaltningens linjechefer har den kompetens som de
behöver avseende patientsäkerhet
Säkerställer att personalen har de kunskaper inom
patientsäkerhetsområdet som behövs för att vara delaktiga i
patientsäkerhetsarbetet.

2020-XX-XX

Dokumentnamn: Riktlinjer för patientsäkerhet 2021

Diarienummer: HS2020-XXXXX

Beslutad av: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Kontaktperson: Marga Brisman, Enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret



 BUP -   :

Denna behandling ' BUP' har inget tjänsteutlåtande.



 Beslut från JO angående BUP -   :

Denna behandling ' Beslut från JO angående BUP' har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling ' Information från verksamhetsområde M4 – Akutmottagning Skövde, Ambulansen SkaS, AVA'

har inget tjänsteutlåtande.
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Denna behandling ' Närvårdscentrum Mariestad' har inget tjänsteutlåtande.



 Kvalitet och patientsäkerhet -   :

Denna behandling ' Kvalitet och patientsäkerhet' har inget tjänsteutlåtande.



 Covid -19 – inklusive uppföljning -   :

Denna behandling ' Covid -19 – inklusive uppföljning' har inget tjänsteutlåtande.



 Omställningsarbetet -   :

Denna behandling ' Omställningsarbetet' har inget tjänsteutlåtande.



 Ekonomi och produktion -   :

Denna behandling ' Ekonomi och produktion' har inget tjänsteutlåtande.



 Uppföljning av ytterligare åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans  -   :

Denna behandling ' Uppföljning av ytterligare åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans ' har inget

tjänsteutlåtande.



 Arbetsmiljö -   :

Denna behandling ' Arbetsmiljö' har inget tjänsteutlåtande.



 Sjukhusdirektörens information -   :

Denna behandling ' Sjukhusdirektörens information' har inget tjänsteutlåtande.



 Information från presidiet -   :

Denna behandling ' Information från presidiet' har inget tjänsteutlåtande.
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