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Kallelse/Föredragningslista

Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs
Sjukhus den 25 februari 2021
Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde
Tid: Kl. 09:30 – 15:00
Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till
Karolina Breitholtz, karolina.breitholtz@vgregion.se.

Inledande formalia
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Beslutsärenden
1. Prioritering utbildningstjänster för sjuksköterskor
Diarienummer SKAS 2020-00700
2. Patientsäkerhetsplan och handlingsplan 2021
Diarienummer SKAS 2021-00114

Delegeringsärenden
1. Anmälan av delegeringsbeslut den 25 feb 2021
Diarienummer SKAS 2021-00067

Anmälningsärenden
1. Regionstyrelsens beslut om - Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring
för personal som arbetar hemifrån
Diarienummer SKAS 2021-00070
2. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Behovsöversyn omhändertagande av dialyspatienter i östra hälso- och sjukvårdsnämndens

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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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

närområde
Diarienummer SKAS 2021-00080
Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om - Ökad tillgänglighet inom
barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård
Diarienummer SKAS 2021-00081
Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Ökat fokus för att möta
den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin
Diarienummer SKAS 2021-00082
Personalutskottets beslut om Reviderat uppdrag för VGR Akademin – en
regiongemensam verksamhet för kompetensutveckling och lärande
Diarienummer SKAS 2021-00088
Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan
2021-2022
Diarienummer SKAS 2021-00088
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Solidarisk finansiering av
extremt dyra läkemedel 2021
Diarienummer SKAS 2021-00090
Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021
Diarienummer SKAS 2021-00095
Året med pandemin - ny rapport från patientnämnderna
Diarienummer SKAS 2021-00106
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Tjänsteutlåtande
Datum 2021-02-18
Diarienummer SKAS 2020-00700

Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Sjukhus
Handläggare: Marie Rodert
E-post: marie.johansson.rodert@vgregion.se

Till Styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Prioritering av utbildningsbefattningar för
sjuksköterskor, specialist- och
barnmorskeutbildning, vid Skaraborgs Sjukhus
Förslag till beslut
1. Styrelsen beslutar att fördela enligt Personalutskottets (PU)
inriktningsprioritering för hälften av de tilldelade stimulansmedlen på 9,5
mnkr, enligt följande:
Barnmorska 5 befattningar heltidsstudier
Psykiatri 5 befattningar halvfart
Hälso- och sjukvård för barn och ungdom 2 befattningar halvfart
Operationssjukvård 4 befattningar heltidsstudier
IVA 5 befattningar heltidsstudier
Anestesi 2 befattningar heltidsstudier.
2. Styrelsen beslutar att resterande av de tilldelade stimulansmedlen fördelas
enligt den egna prioriteringen:
Psykiatri 5 befattningar halvfart
Onkologi 1 befattning halvfart,
IVA 5 befattningar heltidsstudier,
Kirurgisk vård 1 befattning halvfart,
Ortoptist 2 befattningar halvfart,
Allmän sjuksköterska VUB till röntgenssk 4 befattningar halvfart
Prehospital 6 befattningar halvfart.
3. Utbildningarna ska i första hand bedrivas på lärosäten inom Västra
Götalandsregionen.

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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Datum 2021-02-18
Diarienummer SKAS 2020-00700

Sammanfattning av ärendet
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har tilldelats medel från PU på 9,5 MSEK.
Enligt beslutet ska förvaltningen följa PU`s prioritering och komplettera
med förvaltningsspecifika behov.
Respektive utförarstyrelse fördelar hälften av personalutskottets
finansierade medel i enlighet med PU:s prioriterade specialistinriktningar.
Personalutskottets prioriteringar för 2021 är följande specialistinriktningar
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård,
distriktssköterska, vård av äldre, medicinsk vård, operationssjukvård, IVA
och barnmorska,
Prioritering utgår från resultat som framkommer i VGR`s och Skas
kompetensförsörjningsplan.
Utbildningarna genomförs enligt konceptet utbildningsbefattning och
omfattar studier i första hand på halvfart. I de fall en specialistutbildning
inom de prioriterade utbildningarna inte finns på halvfart, är
helfartsstudier ett godtagbart alternativ. Utbildningarna ska i första hand
bedrivas på lärosäten inom Västra Götalandsregionen. Finns inte
utbildningarna att tillgå inom VGR kan dessa sökas utanför regionen.
Respektive utförarstyrelse redovisar sina prioriteringar för de
utbildningsbefattningar som utförarstyrelsen själv beslutar om och för den
andra hälften följer förvaltningarna den prioritering som personalutskottet
har bestämt.
Medlen är en stimulans till de egna satsningarna som förvaltningarna gör.
Grundprincipen är att egen satsning är lika stor som den från PU.
Från 2021 tilldelas inte förvaltningen tjänster utan en tilldelad summa,
som ska användas till utbildningstjänster sjuksköterskor.
Beslut togs i PU 20-11-12 och tilldelning för Skas 2021 är 9,5 miljoner kr.
Medlen ska täcka de som har pågående utbildningar sedan tidigare beslut
samt uppstart av nya utbildningar.
HR och ekonomi har tagit fram en standardersättning/heltidsstuderande
utifrån budgetprinciper där ersättningen inklusive sociala avgifter och
semesterersättning blir 46 938 kr/mån.
Kostnaden för de som har pågående utbildningar sedan tidigare utbildning
är för 2021: 1 749 683 kr
Kvarstår att fördela för 2021 är 7 750 317 kr.
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Fördjupad beskrivning av ärendet
Risk- och konsekvensanalys

☐ Ja

Klicka eller tryck här för att ange datum.

☒ 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: Respektive berörd VO hanterar tjänsterna
Kommunikationsplan

☐ Ja (biläggs detta tjänsteutlåtande)
☒ Nej

Beredning
☒ MBL
Datum: 2021-02-17
Ansvar: HR chef Marie Rodert
☒ Sjukhusledning
Datum: 2021-02-16
Ansvar: HR chef Marie Rodert
☒ Verksamhetsråd
Datum: 2021-02-09
Ansvar: HR chef Marie Rodert
☒ SkaS presidium
Datum: 2021-02-11
Ansvar: HR chef Marie Rodert
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Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn
Sjukhusdirektör

Marie Rodert
HR chef

Beslutet skickas till
•
•
•

Personalutskottet via regionstyrelsen@vgregion.se
Sjukhusledning och verksamhetsråd
HR strateg Kompetensförsörjning
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Tjänsteutlåtande
Datum 2021-02-15
Diarienummer SKAS 2021-00114

Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Sjukhus
Handläggare: Mikaela Ridelberg
E-post: Mikaela.ridelberg@vgregion.se

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2021
Förslag till beslut
1.

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer patientsäkerhetsplan med
tillhörande handlingsplan för Skaraborgs Sjukhus 2021

Sammanfattning av ärendet
Patientsäkerhetsplanen (inklusive handlingsplan) för SkaS 2021 baseras på
Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsriktlinjer 2021, och beskriver de
sjukhusövergripande aktiviteter som planeras genomföras under år 2021 samt de
mål som är satta för året.

Genomförande och uppföljning av beslut
Respektive verksamhetschef ansvarar för att upprätta patientsäkerhetsplaner för
sina verksamhetsområden som harmoniserar med den SkaS-gemensamma planen.
Patientsäkerhetsfunktionen bidrar med stöd i genomförandet av
patientsäkerhetsarbetet
Kommunikation
Ärendet kommuniceras genom

☒ Fokus SkaS – intranät
☐ VGR – övriga VGR
☐ I linjen
☒ Förvaltningskontorets nyhetsbrev
☒ APT-info
☐ Media
☐ Expediering av beslut
☐ Annat, ange:
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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Datum 2021-02-15
Diarienummer SKAS 2021-00114
Kommunikationsplan

☐ Ja (biläggs detta tjänsteutlåtande)
☒ Nej

Beredning
☒ MBL
Datum: 2021-02-03
Ansvar: M Ridelberg
☒ Sjukhusledning
Datum: 2021-01-19
Ansvar: M Ridelberg
☒ Verksamhetsråd
Datum: 2021-01-26
Ansvar: M Ridelberg
Övrigt

Patientsäkerhetsplanen har desamma mål 2021 som 2020 utifrån att pandemin
utgjort mycket speciella förutsättningar. Handlingsplanen för patientsäkerhet på
SkaS har tagits fram tillsammans med samtliga verksamhetsområdens
verksamhetsutvecklare.

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn
Sjukhusdirektör

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget
•
•

Patientsäkerhetsplan SkaS 2021
Patientsäkerhetshandlingsplan SkaS 2021

Besluten skickas till
•
•

Jörgen Thorn, Sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus
jorgen.thorn@vgregion.se för genomförande
Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktionen,
Skaraborgs Sjukhus mikaela.ridelberg@vgregion.se för genomförande
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PATIENTSÄKERHETSPLAN 2021
Patientsäkerhetsarbetet på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har en nollvision för vårdskador och
tystnadskultur och utgår från Västra Götalandsregionens (VGR) patientsäkerhetsplan och tillhörande
riktlinjer för patientsäkerhet.
REGIONGEMENSAMT LÅNGSIKTIGT MÅL
En hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som
alltid utgår från den enskilda personens behov och erfarenheter.

SKAS-GEMENSAMMA STRATEGIER
Vi har en stark och gemensam
patientsäkerhetskultur

Patientdelaktigheten ska vara hög i
patientsäkerhetsarbetet

Vi samordnar oss regionalt och lär
av varandra

SKAS-GEMENSAMMA INSATSOMRÅDEN
Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården
Antibiotikaresistens
Läkemedelsrelaterade skador
Trycksår
Fallskador
Undernäring
Överbeläggningar och utlokaliseringar
Medicintekniska produkter
Patientsäkerhetsutbildning
Kommunikation (ej regionalt insatsområde)

SKAS-GEMENSAMMA MÅL 2021
VÅRDRELATERADE INFEKTIONER
Incidensen av vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård
ska understiga 5 procent för VGR som helhet.
Följsamhet inom alla vårdverksamheter på SkaS till basala
hygien- och klädregler ska vara över 85 procent.

TRYCKSÅR somatisk slutenvård
Förekomst av trycksår, kategori 2-4 inkl. icke-klassificerbart trycksår
och misstänkt djup hudskada ska understiga 5 procent mätt med
punktprevalensmätning.
Förekomst av uppkomna trycksår kategori 1-4 inkl. icke-klassificerbart
trycksår och misstänkt djup hudskada ska understiga 3 procent
(regiongemensam indikator).

FALL somatisk slutenvård
Andel vårdtillfällen med fallskada ska understiga 0,5 procent

LÄKEMEDELSRELATERADE SKADOR
Specialistvården: Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och
äldre ska minska.
Andel patienter som fått utskrivningsinformation (mäts av
kommunerna inom Skaraborg).

ANTIBIOTIKARESISTENS
Totala användningen av antibiotika på rekvisition inom
sjukhusvården minskar jämfört motsvarande 12 månadsperiod
året innan mätt som DDD (defined daily doses) per 100 vårddygn
och år.
Antibiotikaronder ska införas på minst två verksamheter med hög
antibiotikaförskrivning
Förskrivning av resistensdrivande och bredspektrumantibiotika
ska minska (se specifika mätetal)
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Målområde

Mätetal

Värde 2020

Målvärde 2021

Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner (%
Infektionsverktyget) **

4,8

* Följsamhet till basala hygien- och klädregler (%,
punktprevalensmätning vår och höst)

81, 2 och 79,3

> 85

Förekomst av trycksår kategori 2-4 inkl. icke-klassificerbart trycksår och
misstänkt djup hudskada (%, årlig punktprevalensmätning i somatisk
slutenvård för vuxna)

4,6

<5

Förekomst av uppkomna trycksår kategori 1-4 i somatisk slutenvård **

0,9

< 2,5

Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med fallskada **

Registrerades ej
under 2020

Justeras efter utfall
2021

Antal fallskador registrerade i MedControl PRO

786

Minska mot
föregående år

Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och äldre, ska minska mot
Läkemedelsrelaterade skador föregående år (%, specialistvården)
** Andel patienter som fått utskrivningsinformation

0,87

Minska mot
föregående år

73

< 90 %

70

Minskning jämfört
senaste års värde
(R12)

Ökat/försämrat
utfall

Förbättrat utfall jämfört
med föregående år

54
17,2
29,8

Öka
Minska
Öka

2

Minst 2

Vårdrelaterade
infektioner

Trycksår

Fallskador

Antibiotikaresistens

Totala användningen av antibiotika på rekvisition (DDD/ vårddygn och år)
inom sjukhusvården
Andel resistensdrivande och bredspektrumantibiotika minskar av antibiotika
totalt:
- Andel Pc/Pc+Cef?Pip.taz
- Andel afebril UVI med kinolon **
- Andel samhällsförvärvad pneumoni med PcV+PcG **
Antal verksamheter per sjukhusförvaltning som infört antibiotikaronder

Överbeläggningar * Beläggningsgrad (%) vårdplatser kl 06:00
och utlokalisering

< 5,0
(Kan justeras efter
utfall 2020)

83

< 90

* = SkaS-egen indikator (ej regionalt mätetal)
** = Ingår i SkaS verksamhetsplan 2021

Patientsäkerhetsplan 2021
Fastställd av SKAS styrelse 2021-xx-xx???
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Patientsäkerhetshandlingsplan 2021
Tillsammans för en god och säker vård,
överallt och alltid
Detta dokument beskriver de sjukhusövergripande aktiviteter som planeras genomföras
under år 2021. Dessa aktiviteter utgår från Västra Götaland regionens
Patientsäkerhetsriktlinjer 2021, tillsammans med SkaS patientsäkerhetsplan som beskriver
vilka mål som är satta för året.

1 Övergripande strategiområden
1.1Patientsäkerhetskultur
På SkaS har vi en engagerad ledning och tydlig styrning. Ledningen är bärare av
organisationskulturen och har en avgörande roll i patientsäkerhetsarbetet. Ledare på
alla nivåer kan skapa förutsättningar för ett systematiskt förbättrings- och
patientsäkerhetsarbete, genom egenkontroll där information om verksamhetens
resultat inhämtas och genom att ta ansvar för att åtgärder genomförs och utvärderas.
Aktivt arbete med att identifiera och minimera risker och skador, öppet arbetsklimat
där personalen känner sig trygg att rapportera, lärande av både negativa och positiva
händelser, patientdelaktighet och förebyggande arbete. Ett gott säkerhetsklimat
uppnår vi genom att aktivt stimulera till öppna dialoger kring patientens säkerhet i
alla sammanhang och genom att vi tillämpar de verktyg och metoder som finns
kopplade till patientsäkerhetsarbete. Upplevd patientsäkerhetskultur har en stark
koppling till upplevd arbetsmiljö och till upplevd patientnöjdhet, varför dessa delar
bör analyseras gemensamt för att skapa en god och säker vård. Ledningens
engagemang i dessa frågor är en stark framgångsfaktor och allas delaktighet en
förutsättning.

•

•

Aktiviteter 2021:
Utifrån resultatet från patientsäkerhetskulturmätning och
medarbetarenkäten planerar, genomför och följer
patientsäkerhetsfunktionen upp åtgärder som syftar till en stärkt
säkerhetskultur.
Fortsätta implementering av verktyget gröna korset på sjukhusets samtliga
enheter
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1.2Patientdelaktighet
När patienten är välinformerad, får delta aktivt i sin vård och ges möjlighet att påverka
den utifrån sina önskemål och förutsättningar, kan vården bli ännu säkrare. Patienten är
en naturlig partner i vården och vi eftersträvar en personcentrerad vård. Patienters och
närståendes möjlighet att dela med sig av sina upplevelser från kontakt med hälso- och
sjukvården ska uppmuntras i olika sammanhang. En hög patientdelaktighet innebär att
vi arbetar för att öka patienternas kunskap om eventuella risker och hur patienten själv
kan bidra för att stärka skyddsnäten i den egna vårdprocessen. Det innebär också att vi
aktivt tillvaratar patientupplevda avvikelser och uppmuntrar patienter/närstående att
delta i förbättringsarbete, i pågående patientprocessarbeten samt i risk- och
händelseanalyser.
Aktiviteter 2021:
1.2.1 Synpunkter och klagomål
• 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.
• Patientsäkerhetsfunktionen bjuda in till dialog med patientnämnden och
presidie för att lyfta patienters perspektiv på SkaS vård.

1.3Regional samordning och erfarenhetsutbyte
Tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal som har adekvat kompetens och goda
förutsättningar för att utföra sitt arbete. Vi arbetar för en öppen, tydlig och rak
kommunikation, såväl mellan olika yrkesgrupper som mellan personal och
patient/närstående. För att kunna uppnå en god och säker vård är allas delaktighet av
största värde. Ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte innebär att vi har öppenhet och sprider
kunskap om patientsäkerhet till varandra. Att sprida god utveckling och att inspireras av
andras arbete är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet. Att förstärka det positiva bidrar
till hög säkerhet och avvikelser ses som möjligheter till förbättring. Dialoger kring
patientsäkerhetsarbetet ska ske på alla nivåer: sjukhusövergripande, på verksamhets-,
enhets- och individnivå. Vi behöver visualisera Material/information/utbildning och
göra den lätt att hitta.
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Aktiviteter 2021

• Patientsäkerhetsfunktionen deltar i de möten för funktionsgrupp
Chefläkare respektive Omvårdnadsnätverk samt vidarebefordrar
information till berörda parter inom SkaS
• Patientsäkerhetsfunktionen deltar i flera dialogmöten med våra
vårdgrannar kontinuerligt
• Se punkt 3:11 Patientsäkerhetsutbildning

2 Verktyg och metoder
2.1 Systematisk journalgranskning
▪

▪
▪
▪
▪

Genomför granskning på sjukhusnivå av den somatiska slutenvården av vuxna:
20 slumpvis utvalda granskade journaler per månad. Resultaten matas in i
SKRs databas.
Genomför tematiska granskningar på verksamhetsnivå och använder resultaten
som grund för förbättringsarbete.
Genomför journalgranskning inom vuxenpsykiatri.
Genomför journalgranskning inom barnsjukvård.
Registrerar och hanterar funna vårdskador i avvikelsehanteringssystemet

2.2 Händelse- och riskanalyser
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Säkerställer att det finns analysledare med kompetens att genomföra riskoch 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.
Patientsäkerhetsfunktionen ska genomföra workshops under både vår och
höst för riskanalys respektive händelseanalys med såväl analysledare som
uppdragsgivare (verksamhetschef) för ett ökat lärande kring
analysmetoderna.
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2.3 Analys av inträffade vårdskador och tillbud
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Använder Med Control Pro för rapportering och hantering av oönskade händelser
som har bäring på patientsäkerhet (personalrapporter, klagomål, systematisk
granskning av vården).
Följer upp beslutade åtgärder i MCP 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.
Patientsäkerhetsfunktionen stöttar ett ökat lärande bland verksamhetscheferna
genom att lyfta inträffade allvarliga vårdskador på verksamhetsråd och i
utvecklingsdialoger - dels genom eskalerade avvikelser framkomna ur Gröna
korset dels presentera pågående eller avslutade händelseanalyser.
Fortsätta implementering av gröna korset på sjukhusets samtliga enheter

3 Insatsområden
3.1 Vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vården
•

•
•
•
•
•
•

•

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. Patientsäkerhetsfunktionen och vårdhygien arbetar
tillsammans för att stötta enheter med låg följsamhet.
På SkaS 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
•
•

Mål
•

Andel korrekt identifierade infektioner (vårdrelaterad eller samhällsförvärvad) vid
registrering i Infektionsverktyget (80%)
Andelen läkare som genomgått webbutbildningen i Infektionsverktyget
Incidensen av vårdrelaterade infektioner i somatisk sluten vård ska understiga 5 %
för regionen som helhet.

3.2 Antibiotikar esistens
•
•

•

•

•

•

•

Arbetar uti f rån de punkter som beskrivs i ” Stramas 10-punktsprogram” för
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 till aktuella behandlingsriktlinjer.
Kontaktläkare/verktygsläkare för strama-arbetet ska finnas inom varje
verksamhet som med uppdrag från verksamhetschef och i samarbete med
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.
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 antibiotikaanvändning och i samarbete med respektive infektionsklinik bidra
med riktade insatser ti ll dessa verksamheter. ” Antimicrobial
stewardship” program, i nkluderandes anti biotikaronder, bör ingå
som del i dessa insatser.

Mål
•
•
•
•

Att antibiotikaförskrivningen på recept minskar till 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:
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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 Tr ycksår
•
•
•
•
•
•

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 M edicintekniska pr odukter
•

•
•
•

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 Över beläggningar och utlokaliseringar
•

Planerar för så många disponibla vårdplatser att en medelbeläggning som
medför hög kvalitet och patientsäkerhet kan upprätthållas
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•
•
•
•

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.

3.7 Fallskador
•

•

•
•

Implementerar fallpreventivt arbete utifrån kunskapsunderlaget (i Vårdhandboken)
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 Under när ing
•

•

•
•

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 L äkemedelsr elater ade skador
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▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

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
Specialistvården: Olämpliga läkemedel till personer, 75 år och äldre, ska minska mot
föregående år

3.11 Patientsäkerhetsutbildning
▪
▪

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.

3.12 Kommunikation/vårddokumentation
(Saknas i den regionala riktlinjen men som SkaS identifierat som viktigt insatsområde)
•
•
•

•
•

Införa e-tjänster som är appliceringsbara i Vårdguiden 1177.
Bidra till att verktyget NEWS2 används för att fånga upp patienter som försämras
under vårdtiden.
Bidra till säkra utskrivningar – ”rätt från oss” – för att minska oplanerade
återinläggningar inom 30 dagar och minska antalet avvikelser från kommunerna.
o Mäta: Korrekta läkemedelslistor vid utskrivning (Kommunerna genomför
mätning och ger oss resultat)
o Andel patienter med utskrivningsinformation
Stödja en säker informationsöverföring till patient och/eller annan vårdgivare vid
vård på sjukhus.
Översyn av befintlig vårddokumentation och förberedelse inför FVM.
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Tjänsteutlåtande
Datum 2021-02-18
Diarienummer SKAS 2021-00067

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 25 feb 2021
Förslag till beslut
1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus lägger redovisningen av
delegeringsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut
Diarienummer

Rubrik

SKAS 2021-00014-2

Uppsägning på grund av personliga skäl

SKAS 2021-00115-1

Anställningar jan 2021

.

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn
Sjukhusdirektör

Besluten skickas till
-

Postadress:
Skaraborgs Sjukhus
541 85 Skövde

Besöksadress:

Telefon:
0500-43 10 00

Webbplats:
www.vgregion.se/skas

E-post:
skas@vgregion.se

ns beslut om - Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån : Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021 - Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån.msg

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Attachments:

Stefan Westling Didrik on behalf of Regionstyrelsen
den 26 januari 2021 13:23
Ann-Sofi Lodin; Marina Olsson; Expediering
Annika Andersson
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021 Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar
hemifrån
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021 Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar h....pdf;
Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar
hemifrån.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, 2021-01-19

§6
Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som
arbetar hemifrån
Diarienummer RS 2020-07426
Beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att vidta
åtgärder för att teckna olycksfallsförsäkring för medarbetare som arbetar
hemma.
Sammanfattning av ärendet

Socialdemokraterna har i ett initiativärende yrkat att en kompletterande
olycksfallsförsäkring ska tecknas för de medarbetare som arbetar hemma efter
som arbetsskadeförsäkringen inte har samma skydd för olyckor vid hemarbete
som när arbetet utförs i Västra Götalandsregionen (VGR) lokaler på arbetsplatsen.
Arbetsskadeförsäkringen gäller även vid hemarbete men till skillnad från arbete
på arbetsplatsen krävs dock att olycksfallet har ett direkt samband med det arbete
som medarbetaren ska utföra. Med det menas att medarbetaren har skadat sig i
samband med att hen utför sina arbetsuppgifter. Om en medarbetare till exempel
skadar sig när hen kokar kaffe i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall,
även om det sker under fastställd arbetstid.
Antalet medarbetare inom VGR som arbetar hemma är svårt att uppskatta. En
utgångspunkt för beräkningen av antalet kan vara att utgå från antalet medarbetare
som har VPN-uppkoppling vilket är en förutsättning för att få tillgång till Intranät,
gemensamma hårddiskar och molnbaserade tjänster utanför VGR:s nät. Omkring
4 500 medarbetare har sådan uppkoppling.
I VGR finns sedan tidigare upphandlat olycksfallsförsäkring för bland andra
elever vid gymnasieskolor och folkhögskolor. I kontakt med den
försäkringsmäklare som upphandlats av VGR har framkommit att det är möjligt
att inom ramen för befintligt avtal komplettera med en olycksfallsförsäkring för
medarbetare som arbetar hemma. En sådan försäkring skulle täcka de olycksfall
som arbetsskadeförsäkringen inte täcker.
I kontakt med Region Sörmland har det visat sig att de på detta sätt tecknat en
kompletterande olycksfallsförsäkring för medarbetare som arbetar hemma.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

tyrelsens beslut om - Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 19 januari 2021 - Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar h....pdf
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-21

•

Initiativärende från (S)

Skickas till

För genomförande
• Ann-Sofi Lodin, ann-sofi.lodin@vgregion.se
För kännedom
• Marina R Olsson
• Samtliga nämnder och styrelser

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

ring för personal som arbetar hemifrån - SKAS 2021-00070-1 Regionstyrelsens beslut om - Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån : Initiativärende (S) - Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån.pdf

INITATIVÄRENDE
2020-11-26

Till
Regionstyrelsen

Olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att teckna olycksfallsförsäkringar för
de anställda inom regionen som arbetar hemifrån.
Bakgrund

Som ett mantra har Folkhälsomyndigheten upprepat ”jobba hemma om du kan”. I SCB:s senaste
arbetskraftsundersökningar (AKU) så uppger var tredje person som arbetar att de gör det
hemifrån åtminstone någon dag i veckan. Sannolikt gäller detta även för personal inom Västra
Götalandsregionen.
Enligt arbetsmiljölagen så är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. I
samma lag står även att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren
utsätts för ohälsa eller olycksfall.
I AFA:s information om arbetsskadeförsäkring vid hemarbete står det:
Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att olycksfallet har ett direkt samband med det
arbete du ska utföra. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför dina
arbetsuppgifter.
Kraven innebär de facto att arbetsgivaren ska kunna säkerställa en helt korrekt hemarbetsmiljö fri
från risker för ohälsa och olycksfall, vilket i verkligheten är en utopi. När kollektivförsäkringsgivaren (AFA) samtidigt är mycket tydliga med att en eventuell skada vid hemarbete måste ha ett
direkt samband med faktiska arbetsuppgifter – då uppstår det ett glapp.
Med detta som bakgrund så behöver Västra Götalandsregionen teckna en olycksfallsförsäkring
för de anställda som arbetar hemifrån. Region Sörmland har gjort så och i deras fall blev
försäkringspremien drygt 30 kr per år och anställd. En rimlig kostnad för att ge våra anställda en
bra olycksfallsförsäkring vid hemarbete och som kan innebära en ren besparing för regionen om
något allvarligt olycksfall skulle inträffa.
Vi Socialdemokrater yrkar därför på att regiondirektören skyndsamt tecknar
olycksfallsförsäkringar för de anställda inom regionen som arbetar hemifrån.
Helén Eliasson (S)
Vice ordförande i regionstyrelsen

- och sjukvårdsnämndens närområde : Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 § 3 - Behovsöversyn - omhändertagande av dialyspatienter i östra hälso- och sjukvårdsnämndens närområde.msg

From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

Rebecca Andersson
den 1 februari 2021 13:18
Malin Wiklund; Kathe Mandorff; Skaraborgs Sjukhus FB; Levi Siljemyr;
Lisbeth Mensas; Katarina Flyborg; Petter Wrenne
Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
den 29 januari 2021 § 3 - Behovsöversyn - omhändertagande av
dialyspatienter i östra hälso- och sjukvårdsnämndens närområde
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
den 29 januari 2021 - Behovsöversyn - omhändertagande av
dialyspatienter i....pdf

Hej,
Bifogar beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde från den 29 januari.
Vänliga hälsningar,
Rebecca Andersson
_________________________________
Nämndsamordnare
östra hälso- och sjukvårdsnämnden
psykiatriberedningen
Politisk Samverkan Skaraborg
Avdelning Ärendesamordning & kansli
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
Telefon: 076-143 64 57
E-post: rebecca.l.andersson@vgregion.se

n - omhändertagande av dialyspatienter i östra hälso- och sjukvårdsnämndens närområde : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 - Behovsöversyn - omhändertagande av dialyspatienter i....pdf
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§3
Behovsöversyn - omhändertagande av dialyspatienter i
östra hälso- och sjukvårdsnämndens närområde
Diarienummer HSNÖ 2019-00109
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att genomföra upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) av tjänsten poliklinisk
hemodialysbehandling av patienter med kronisk njursvikt med
verksamhetsstart 2022-08-01, med motsvarande nuvarande avtalsvärde om
24 miljoner per år.
2. Ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlag.
Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett upphandlat avtal enligt Lagen om
offentlig upphandling (LOU) avseende dialysvård med Diaverum med
verksamhet belägen i Falköping (HSNÖ 2015-00153).
Avtalet avser poliklinisk hemodialysbehandling av patienter med kronisk
njursvikt och löper ut 2022-07-31. Inför ställningstagande om ny upphandling har
en behovsöversyn genomförts. Behovsöversynen har genomförts genom analys av
inrapporterad statistik, konsumtion, kartläggning av utbudspunkter inom Västra
Götalandsregionen, dialog med vårdgivare, patientförening och ekonomisk
avvägning vid överföring till egenregi med nedan resultat:
Inom östra hälso- och sjukvårdsnämnden finns två utbudspunkter för
hemodialysbehandling, Skövde och Falköping. Antal patienter i behov av
hemodialysbehandling har över tid varit stabilt. Antal patienter i behandling i
Falköping har ökat över tid i syfte att avlasta verksamheten i Skövde. I nuläget
finns ingen möjlighet till självdialys inom nämndområdet vilket är ett uttalat
behov och utgångsläge för fler patienter med hem-hemodialys, enligt nationellt
mål om 10 procent.
Uttalat behov av lättillgängliga kompetenser som fysioterapuet, dietist och kurator
framkommer som viktigt för patienterna i sin pågående behandling.
Behovsöversynens slutsatser är:
•

Behovet är väl definierat och omfattar cirka 140 patienter.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

n - omhändertagande av dialyspatienter i östra hälso- och sjukvårdsnämndens närområde : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 - Behovsöversyn - omhändertagande av dialyspatienter i....pdf
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•
•
•
•

•
•

Antal patienter i hemodialysbehandling förväntas vara stabilt de närmsta
åren.
Patienter i behov av hemodialysbehandling omhändertas av Skaraborgs
Sjukhus och Diaverum i samverkan.
Antal patienter i behandling hos Diaverum har genom åren ökat genom
fler överflyttningar från Skaraborgs Sjukhus.
Tillgänglig enhet för självdialys saknas i nämndområdet, vilket minskar
möjlighet till ökat antal patienter med hem-hemodialysbehandling och
nationellt mål om 10 procent.
För mer sammanhållen vård är fysioterapeut, dietist och kurator viktiga
kompentenser för patienten att ha lättillgänglig under sin behandling.
Överflyttning av patienter från nuvarande privat leverantör till egenregi
innebär en fördyring.

Behovsöversynens rekommendationer är:
•
•
•

I samband med att nuvarande avtal löper ut bör ny upphandling
genomföras för att säkerställa invånarnas behov av hemodialysbehandling.
I kommande avtal bör självdialys ingå som uppdrag för att ge
nämndområdets invånare möjlighet till ett större eget behandlingsansvar.
I kommande avtal bör krav om kompetenser som fysioterapeut, dietist och
kurator ingå med möjlighet till att teckna underleverantörsavtal.

Beredning

Koncernkontorets förslag till beslut:
1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.
2. Ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att upphandla tjänsten poliklinisk
hemodialysbehandling av patienter med kronisk njursvikt med
verksamhetsstart 2022-08-01, med motsvarande nuvarande avtalsvärde om
24 miljoner per år.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-10
Behovsanalys omhändertagande av dialyspatienter i östra hälso- och
sjukvårdsnämndens närområde

Yrkanden på sammanträdet

Gunilla Druve Jansson (C) yrkar följande:

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

n - omhändertagande av dialyspatienter i östra hälso- och sjukvårdsnämndens närområde : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 - Behovsöversyn - omhändertagande av dialyspatienter i....pdf
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1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att genomföra upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) av tjänsten poliklinisk
hemodialysbehandling av patienter med kronisk njursvikt med
verksamhetsstart 2022-08-01, med motsvarande nuvarande avtalsvärde om
24 miljoner per år.
2. Ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Gunilla Druve Janssons (C) yrkande och finner
att östra hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller detta.
Skickas till

För genomförande:
•
•

Malin Wiklund, enhet produktionsstyrning och köpt vård,
malin.wiklund@vgregion.se
Kathe Mandorff, Koncerninköp, Kathe.mandorff@vgregion.se

För kännedom:
•
•

•
•
•

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, skas@vgregion.se
Levi Siljemyr, enhet produktionsstyrning och köpt vård,
levi.siljemyr@vgregion.se
Lisbeth Mensas, enhet vårdöverenskommelser,
lisbeth.mensas@vgregion.se
Katarina Flyborg, enhet ekonomi HSN, Katarina.flyborg@vgregion.se
Petter Wrenne, hälso- och sjukvårdsnämndernas MBL-grupp,
Petter.wrenne@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

ad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård : Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 § 7 - Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård.msg

From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

Rebecca Andersson
den 1 februari 2021 13:25
Skaraborgs Sjukhus FB; Jörgen Thorn; Emma Mattsson; Levi Siljemyr;
Malin Lasu Sundborn
Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
den 29 januari 2021 § 7 - Ökad tillgänglighet inom barn- och
ungdomsmedicin och kvinnosjukvård
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
den 29 januari 2021 - Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin
oc....pdf

Hej,
Bifogar beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde från den 29 januari.
Vänliga hälsningar,
Rebecca Andersson
_________________________________
Nämndsamordnare
östra hälso- och sjukvårdsnämnden
psykiatriberedningen
Politisk Samverkan Skaraborg
Avdelning Ärendesamordning & kansli
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
Telefon: 076-143 64 57
E-post: rebecca.l.andersson@vgregion.se

dens beslut om - Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 - Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin oc....pdf
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§7
Ökad tillgänglighet inom barn- och ungdomsmedicin och
kvinnosjukvård
Diarienummer HSNÖ 2019-00206
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.
2. Uppdraget från den 31 augusti 2020, § 88 om ökad tillgänglighet inom
barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård är fullgjort.
Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 31 augusti 2020 ansvarig
tjänsteperson i uppdrag att utveckla en struktur och form för att öka tillgång till
barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård i nämndens område. Nämnden
har ett befolkningsansvar för hälso- och sjukvården och menar att det är av största
vikt att styrelsen för Skaraborgs sjukhus påbörjar ett arbete i samverkan för att
säkerställa en struktur för omhändertagande av garantivården för barn- och
ungdomsmedicin och kvinnosjukvård. Ansvarig tjänsteperson fick även i uppdrag
att identifiera kvalitetsbrister och föreslå åtgärder för hur den medicinska
kvaliteten ska öka.
Sedan en längre tid har ett antal medicinska verksamhetsområden, inklusive barnoch ungdomsmedicin och kvinnosjukvård, problem att upprätthålla en stabil
tillgänglighet till vård för befolkningen.
Genomlysning av de båda verksamhetsområdena har visat på ett antal pågående
förbättringsarbeten som resulterat i en högre tillgänglighet under hösten 2020.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-14

Skickas till

•
•
•
•
•

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, skas@vgregion.se
Jörgen Thorn, jorgen.thorn@vgregion.se
Emma Matsson, emma.mattsson@vgregion.se
Levi Siljemyr, levi.siljemyr@vgregion.se
Malin Lasu Sundborn, malin.lasu-sundborn@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

en låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin : Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 § 8 - Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.msg

From:
Sent:
To:
Subject:

Attachments:

Rebecca Andersson
den 1 februari 2021 13:27
Skaraborgs Sjukhus FB; HSN Göteborg FB; HSN Norra FB; HSN Västra FB;
HSN Södra FB; Kaarina Sundelin; Kunskapsstöd psykisk hälsa FB
Utskick av beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
den 29 januari 2021 § 8 - Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten
inom barn- och ungdomspsykiatrin
Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
den 29 januari 2021 - Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten
in....pdf

Hej,
Bifogar beslut från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde från den 29 januari.
Vänliga hälsningar,
Rebecca Andersson
_________________________________
Nämndsamordnare
östra hälso- och sjukvårdsnämnden
psykiatriberedningen
Politisk Samverkan Skaraborg
Avdelning Ärendesamordning & kansli
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
Telefon: 076-143 64 57
E-post: rebecca.l.andersson@vgregion.se

beslut om Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 - Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten in....pdf
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§8
Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom
barn- och ungdomspsykiatrin
Diarienummer HSNÖ 2020-00135
Beslut

1. Ansvarig tjänsteperson får i uppdrag att återkomma med förslag på
genomförandeplan, tidplan och finansiering, för verkställande av
aktiviteter för att öka tillgängligheten enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Uppdraget från den 25 juni 2020, § 81 om ökat fokus på att möta den låga
tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är fullgjort.
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen (VGR) har under flera år haft stora utmaningar med en
låg tillgänglighet, i förhållande till vårdgarantin, till första besök, fördjupad
utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatriska verksamheter.
Med anledning av detta har samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder i VGR lagt ett
uppdrag om att utreda orsaker och ta fram förslag till åtgärder att förbättra
tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
Vårdgarantin uppnås inte och det är fortsatt stora skillnader mellan
förvaltningarna vilket har lett till en ojämlik situation för länets invånare. Det
totala antalet väntande inom BUP är betydligt fler i VGR än i andra regioner.
VGR har en eftersläpande kö (en puckel) som inte växer, vilket innebär att BUP
sammantaget omhändertar inflödet av nya patienter. Däremot finns det stora
skillnader inom regionen avseende tillgänglighet vilket dessutom varierar över tid.
I omvärldsbevakningen framkommer det att flera regioner i Sverige redan har
genomfört omfattande och lyckade utvecklingsarbeten för att öka sin
tillgänglighet inom BUP. Framgångsfaktorer som lyfts är bland annat en samlad
förvaltning, ett samlat remissintag eller olika former av ”en väg in”. Då
säkerställer man att de som söker vård får ett snabbt omhändertagande och
hänvisas till ”rätt” vårdnivå. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) lyfter
särskilt ”en väg in” som en framgångsfaktor och i sex regioner har detta
genomförts tillsammans med första linjen, det vill säga primärvården. Andra
regioner har även tagit fram tydliga processer (processkartor) för
omhändertagande av barn och ungdomar samt med stöd av tydliga och enkla
administrativa rutiner har man ökat sin produktion.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

beslut om Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 januari 2021 - Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten in....pdf
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Slutsatser om orsaker till låg tillgänglighet:
•

•
•

VGR är inte ”ett BUP”. Verksamheterna är organiserade under fem
sjukhusförvaltningar och det påverkar möjligheterna att genomföra större
gemensamma utvecklingsarbeten.
Små verksamheter är sårbara och även mindre förändringar ger effekter på
produktionen.
Det finns stora regionala skillnader på tillgång till personal, svårigheter att
tillsätta tjänster och svårigheter att behålla personal. Dessa problem har
medfört att det har uppstått skillnader i personalsammansättningen på
verksamheterna vilket i sin tur påverkar verksamheternas möjligheter att
utföra sitt uppdrag.

Rekommendation för att öka tillgängligheten inom BUP i VGR är att:
•

•

•

•

En åtgärd för att främja tillgänglighet är att skapa en regional enhet för att
samla inflödet, ett kontaktcenter. ”En väg in” är ett välbeprövat och lyckat
arbetssätt i andra regioner och det konceptet behöver tas ställning till i
VGR.
Genom att tillskapa en regional enhet med ett gemensamt ansvar för att
alla fördjupade utredningar erbjuds inom vårdgarantin och samla
utvecklingsarbete för digitala arbetssätt kan ytterligare bidra till bättre
tillgänglighet.
Ta fram gemensamma processer (processkartor) för att tydliggöra
omhändertagandet av barn och unga med psykisk ohälsa och att frigöra tid
för behandlarna genom stöd av tydligare och enklare administrativa
rutiner.
För att underlätta rekrytering behöver personal ges möjlighet att arbeta
delvis på distans.

Koncernkontoret bedömer att förslagen syftar till att erbjuda en jämlik vård,
förbättrar förutsättningarna att möta inflödet regionalt samt minskar risken för att
bygga nya köer samtidigt som det ger ökade möjligheter för en aktiv
produktionsstyrning och ökad produktion.
Koncernkontoret bedömer vidare att förslagen inte innebär några ökade
underliggande kostnader utan läggs som ett flerårigt utvecklingsarbete för
implementering och för att arbeta undan köer som då bekostas av statsbidrag för
ändamålet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-18

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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•

Slutrapport uppdrag ökad tillgänglighet inom barn- och
ungdomspsykiatrin

Skickas till

•
•
•
•

Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, skas@vgregion.se
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder
Kaarina Sundelin, kaarina.sundelin@vgregion.se
Enhet kvalitetskraven verksamhetsutveckling, team kunskapsstöd psykisk
hälsa, kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Personalutskottets beslut om Reviderat uppdrag för VGR Akademin – en

From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Mink Pho-Ngam Karlsson on behalf of Regionstyrelsen
den 5 februari 2021 10:41
Eva Lundh; Heidi Ström; Regionstyrelsen;
botaniskatradgarden@vgregion.se; Västfastigheter;
Folkhögskoleförvaltningen FB; Habiliteringochhälsa; hos.diarium;
kollektivtrafik; Naturbrukskansliet FB; NU Nusjukv kansli; PV Närhälsan;
Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Servicenämnden; Skaraborgs Sjukhus
FB; Regionhälsan; Sjukhusen väster styrelsen FB; Säs; folktandvården info;
Kulturutveckling FB; Marina Olsson
Utskick av personalutskottets beslut den 20 januari 2021, § 2, Revidering
av VGR Akademins uppdrag
Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 20 januari
2021 - Revidering av VGR Akademins uppdrag.pdf; VGR Akademin
uppdrag 2021-2024.pdf

Hej,
Bifogat finner ni personalutskottets beslut den 20 januari 2021, § 2, Revidering av VGR Akademins
uppdrag.
Vänligen,
Mink Karlsson
Nämndsamordnare
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, Göteborg
Telefon: 070 020 60 97
E-post: mink.karlsson@vgregion.se
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Protokoll från personalutskottet, 2021-01-20

§2
Revidering av VGR Akademins uppdrag
Diarienummer RS 2020-03748
Beslut

1. Personalutskottet fastställer reviderat uppdrag för VGR Akademin att gälla
från den 1 februari 2021 till och med den 31 januari 2024.
Sammanfattning av ärendet

I januari 2016 fattade regionstyrelsen beslut om regiongemensam plan för
kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen 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.
Etablerandet av VGR Akademin var ett sätt att förverkliga den
regiongemensamma kompetensutvecklingsplanen.
Motivet till kraftsamlingen på kompetensutveckling och lärande var att Västra
Götalandsregionen 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. Den regiongemensamma planen för
kompetensutveckling har reviderats under våren 2020 och ersatts av riktlinjen
Kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen genom beslut i
regionstyrelsen 2020-09-08, § 258. Parallellt har en översyn gjorts av VGR
Akademins uppdrag. Detta bland annat mot bakgrund av tillkomsten av nya
styrdokument, ökat fokus på nätbaserat lärande samt att VGR Akademins roll och
uppdrag utvecklats under de fyra år som verksamheten varit igång.
Förändringarna av uppdraget är av den karaktären att de bedöms rymmas inom
personalutskottets uppgift att leda och styra VGR Akademin och således inte
behöver lyftas till regionstyrelsen.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-30

Skickas till

•
•

Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se
Eva Lundh, eva.lundh@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heidi Ström, heidi.strom@vgregion.se
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård,
botaniskatradgarden@vgregion.se
Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se
Folkhögskolestyrelsen, folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se
Styrelsen för Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se
Styrelsen för Hälsan och stressmedicin, hos.diarium@vgregion.se
Kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafik@vgregion.se
Naturbruksstyrelsen, naturbrukskansliet@vgregion.se
Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se
Styrelsen för Närhälsan, 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 Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se
Tandvårdsstyrelsen, info.folktandvarden@vgregion.se
Styrelsen för kulturutveckling, kulturutveckling@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Personalutskottets beslut om Reviderat uppdrag för VGR Akademin – en

1 (2)
Beslutad av: Personalutskottet, 2021-01-20, § 2
Diarienummer: RS 2020-03748
Giltighet: från 2021-02-01till 2024-02-01

Reviderat uppdrag för VGR Akademin – en
regiongemensam verksamhet för
kompetensutveckling och lärande
VGR Akademin skapar förutsättningar för en effektiv, samordnad och
kvalitetssäkrad kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR).

VGR Akademins uppdrag
VGR Akademin har en regionövergripande roll i det systematiska arbetet med
kompetensutveckling och lärande i Västra Götalandsregionen med uppdraget att
•

Vara ett regionalt kunskapsstöd för kompetensutveckling och lärande

•

Samordna och bedriva regiongemensam kompetensutveckling för
medarbetare och chefer i VGR

VGR Akademin utgör ett kunskapsstöd för förvaltningar och bolag om hur
kompetensutveckling kan genomföras och organiseras. Kompetensen handlar bland
annat om hur arbetsplatslärande och goda lärmiljöer kan utvecklas och hur
kompetensutveckling ska genomföras för att uppnå effekt i verksamheten d v s
skapa värde för VGR:s invånare, kunder, brukare och patienter. Det pedagogiska
stödet innebär att stötta verksamheterna att skapa lärsituationer där lärmiljöer och
läraktiviteter tydligt bidrar till att utveckla individ, verksamhet och organisation.
Kompetensutveckling och verksamhetsutveckling har nära samband och behöver
integreras för att ny kunskap ska få genomslag i verksamheten. VGR Akademin
bedriver också pedagogisk utveckling inom nätbaserat lärande och digitala
pedagogiska verktyg. Som en del i uppdraget ingår att stödja implementeringen och
tillämpningen av riktlinjen ”Kompetensutveckling och lärande i Västra
Götalandsregionen”.

VGR Akademin ansvarar för att samordna och bedriva regiongemensam
kompetensutveckling i VGR, det vill säga kompetensutveckling som antingen riktar
sig till alla förvaltningar och bolag eller enbart till alla förvaltningar inom hälsooch sjukvård. Förvaltningarna/bolagen ansvarar för kompetensutveckling på
förvaltning/bolags- och verksamhetsnivå, där VGR Akademin utgör ett
kunskapsstöd. Inriktningen på den regiongemensamma kompetensutvecklingen
fastställs årligen genom beslut av HR-direktören, efter dialog i
koncernstabsledningen.

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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•

Skapa systematik och struktur för arbetet med kompetensutveckling i VGR
I uppdraget ingår följande:
• att tillsammans med förvaltningarna utveckla ett systematiskt arbetssätt för
planering, genomförande och kvalitetssäkring av kompetensutveckling på
region-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.
• att erbjuda stöd och tjänster inom digital utbildningsproduktion och
utbildningsadministration.
• att leda och samordna arbetet att utveckla och förvalta VGR:s digitala
lärmiljö, pedagogiska verktyg och tillhörande användarstöd.
• att vid behov initiera nya och stödja befintliga regionala nätverk som arbetar
med kompetensutveckling i VGR.
• att samordna VGR:s kontakter med universitet, högskolor,
utbildningsföretag och andra utbildningsanordnare inom
kompetensutvecklingsområdet

Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

Mink Pho-Ngam Karlsson on behalf of Regionstyrelsen
den 9 februari 2021 14:37
Marina Olsson; Eva Lundh; Heidi Ström; Regionstyrelsen; Trädgården
Botaniska; Västfastigheter; Folkhögskoleförvaltningen FB;
Habiliteringochhälsa; hos.diarium; kollektivtrafik; Naturbrukskansliet FB;
NU Nusjukv kansli; PV Närhälsan; Universitetssjukhuset Sahlgrenska;
Servicenämnden; Skaraborgs Sjukhus FB; Regionhälsan; Sjukhusen väster
styrelsen FB; Säs; Tandvårdsstyrelsen; Kulturutveckling FB
Utskick av personalutskottets beslut den 20 januari 2021,§ 3 VGR
Akademins verksamhetsplan 2021-2022
Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 20 januari
2021 - VGR Akademins verksamhetsplan 2021-20220.pdf;
Verksamhetsplan, VGR Akademin, 2021-2022.pdf; VGR Akademins
verksamhetsplan 2021-20222.pdf

Hej,
Bifogat finner ni personalutskottets beslut den 20 januari 2021, § 3 VGR Akademins verksamhetsplan
2021-2022 med bilagor.

Vänligen,
Mink Karlsson
Nämndsamordnare
Koncernavdelning ärendesamordning och kansli
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen
Besöksadress: Bergslagsgatan 2, Göteborg
Telefon: 070 020 60 97
E-post: mink.karlsson@vgregion.se
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Protokoll från personalutskottet, 2021-01-20

§3
VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022
Diarienummer RS 2020-07590
Beslut

1. Personalutskottet antar verksamhetsplan för VGR Akademin att gälla för
perioden 2021-02-01 – 2022-12-31
Sammanfattning av ärendet

VGR Akademins verksamhetsplan gäller för två år men ses över och uppdateras
årligen. Personalutskottet beslutade 2020-03-04, § 17, att förlänga giltighetstiden
för VGR Akademins verksamhetsplan för 2019-2020 tom den 31 december 2020.
Detta mot bakgrund av den pågående översynen av regiongemensam plan för
kompetensutveckling, andra styrdokument och VGR Akademins uppdrag.
I likhet med föregående år redovisas uppdraget för varje funktionsområde som
ingår i VGR Akademin och inriktningen på verksamheten de kommande två åren.
Konkreta aktiviteter kommer att tas fram för varje uppdrag, fastställas av HRdirektören och följas upp i Plan & Styr.
Vid årsskiftet 2020/2021 tillförs VGR Akademin två nya enheter, dels ett
regionalt lärportalsteam för förvaltning och användarstöd kopplat till Västra
Götalandsregionens nya digitala lärmiljö Lärportalen Totara och dels operativa
chefsutvecklingsfrågor inklusive rekryteringscenter som överförs från
kompetensförsörjningsenheten inom Koncernstab HR. Under första halvåret 2021
kommer därför ett utvecklingsarbete att genomföras gällande VGR Akademins
målbild och interna organisation.
Vad gäller Objekt Lärande pågår en översyn av IS/IT-styrmodell vilken kommer
att påverka objektsorganisationen under 2021. Som ett led i förändringsarbetet på
Koncernkontoret har gjorts en översyn av de s k utförarverksamheterna dit VGR
Akademin, Regionalt cancercentrum väst och Registercentrum räknas. Detta
innebär att den organisatoriska placeringen av VGR Akademin på sikt kan
komma att förändras.
Verksamhetsplanen innebär inte några extra kostnader för Koncernkontoret eller
för Västra Götalandsregionens övriga förvaltningar eller bolag.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-04

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se
Eva Lundh, eva.lundh@vgregion.se
Heidi Ström, heidi.strom@vgregion.se
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård,
botaniskatradgarden@vgregion.se
Fastighetsnämnden, vastfastigheter@vgregion.se
Folkhögskolestyrelsen, folkhogskoleforvaltningen@vgregion.se
Styrelsen för Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se
Styrelsen för Hälsan och stressmedicin, hos.diarium@vgregion.se
Kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafik@vgregion.se
Naturbruksstyrelsen, naturbrukskansliet@vgregion.se
Styrelsen för NU-sjukvården, nusjukv.kansli@vgregion.se
Styrelsen för Närhälsan, 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 Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se
Tandvårdsstyrelsen, info.folktandvarden@vgregion.se
Styrelsen för kulturutveckling, kulturutveckling@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

Diarienummer: RS2020-07590
Giltighet: från 2021-02-01 – 2022-12-31

Verksamhetsplan
VGR Akademin
2021 – 2022
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1 Beskrivning av verksamheten
1.1 Inledning
VGR Akademin är en regiongemensam verksamhet för kompetensutveckling och lärande.
Beslut om etablering av VGR Akademin togs av regionstyrelsen i januari 2016 i anslutning
till beslutet att anta regiongemensam plan för kompetensutveckling. Verksamhetsplanen
utgår från VGR Akademins tre grunduppdrag;
• Vara ett regionalt kunskapsstöd för kompetensutveckling och lärande
• Samordna och bedriva regiongemensam kompetensutveckling för
medarbetare och chefer i VGR
• Skapa systematik och struktur för arbetet med kompetensutveckling i VGR
De aktiviteter som ska genomföras 2021 - 2022 för att stödja de tre grunduppdragen samt
aktiviteter kopplade till övriga verksamheter som ingår i VGR Akademin finns i Plan &
Styr. Förutom genomförande av dessa aktiviteter har VGR Akademin också ett antal löpande
arbetsuppgifter, som bland annat innebär rådgivning till chefer och medarbetare i
pedagogiska frågor, uppföljning och effektmätning, omvärldsbevakning, deltagande i
upphandlingar inom utbildningsområdet och stöd vid avrop.

1.2 Organisation och styrning
VGR Akademin är en del av Koncernstab HR. Personalutskottet utgör politisk styrgrupp
som tillsammans med Advisory Board (se skiss nedan) arbetar med styrning och ledning av
VGR Akademin. Advisory Board inrättades 2018 och har bred representation från VGR:s
olika verksamheter.
I december 2020, när denna verksamhetsplan tas fram, består VGR Akademin av följande
enheter
• Enheten för kunskapsstöd, samordning och systematik, som arbetar
med VGR Akademins grunduppdrag (se avsnitt 1.1) inklusive
kompetensutvecklingsinsatser med stöd av Omställningsfonden
• Utbildningsenheten för psykologer
• PLUS-programmet inklusive projektledning av ”senior mentorskap”
som är ett deluppdrag inom projektet ”äldre arbetskraft”
• Regionövergripande studierektor för läkare under utbildning
Från den 1 januari 2021 utökas VGR Akademin med två verksamheter: regionalt
lärportalsteam och chefsutveckling. Regionalt lärportalsteam är en helt ny verksamhet som
ansvarar för förvaltning och användarstöd av VGR:s nya digitala lärmiljö Lärportalen.
Chefsutbildning och chefsutveckling har hittills hanterats av både kompetensförsörjningsenheten inom Koncernstab HR och VGR Akademin. Genom att flytta ansvaret för operativa
chefsutvecklingsfrågor inklusive rekryteringscenter till VGR Akademin sker en renodling av
uppdrag och bättre möjligheter till synergier och samordning. Detta är också i linje med det
tjänsteutlåtande som låg till grund för regionstyrelsens beslut i januari 2016 där det framgår
att chefsutbildningar och chefsutveckling på sikt bör organiseras inom VGR Akademin.
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1.3 VGR Akademins målbild
VGR Akademin har som uppgift att skapa förutsättningar för en effektiv, samordnad och
kvalitetssäkrad kompetensutveckling i Västra Götalandsregionen (VGR).
Sedan starten hösten 2016 har VGR Akademin vuxit organiskt, nya verksamheter och
funktioner har tillkommit efter hand och VGR Akademins grunduppdrag har både breddats
och fördjupats. För att tydliggöra nuvarande organisation och uppdrag och kunna ta ställning
till om nya verksamheter ska tillföras, har VGR Akademin under det senaste året genomfört
ett utvecklingsarbete i syfte att precisera målbilden för det interna arbetet.
VGR Akademin skapar förutsättningar för lärande i yrkesrollen och
• är det självklara valet när medarbetare och chefer tänker
kompetensutveckling
• säkerställer att kompetensutveckling leder till önskad effekt i verksamheten
• erbjuder expertkunskaper inom pedagogik och lärande
• verkar för integration mellan verksamhetsutveckling och
kompetensutveckling
För att målbilden ska infrias behöver följande finnas på plats
• VGR Akademins uppdrag är tydligt och känt för medarbetare, chefer och
förtroendevalda inom VGR och på sikt också externt. Det ska vara tydligt
att vi finns, vad vårt uppdrag är och vad vi kan erbjuda
• Att ledningens/kunskapsorganisationens ansvar för att lyfta
kompetensutveckling som en strategiskt viktig fråga i olika forum är
tydliggjort
• Pedagogiska nätverk samt stöd till medarbetare inom VGR som arbetar med
kompetensutveckling
• Tydliga kontaktvägar till förvaltningar och bolag
• En väl fungerande infrastruktur för lärande i form av digital lärmiljö och
ekonomiska och personella resurser, såväl regiongemensamt som på
förvaltnings/verksamhetsnivå

Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

5

1.4 Styrande dokument
Verksamhetsplanen för VGR Akademin utgår ifrån de utmaningar, prioriterade mål och
fokusområden som finns i budgeten för Västra Götalandsregionen. Som en enhet i
Koncernkontoret med fokus på kompetensutveckling bidrar VGR Akademin indirekt till
måluppfyllelse i flera styrdokument men fokus för arbetet är budgetutmaningen att ”behålla
och locka medarbetare med rätt kompetens som tjänstgör på rätt plats, vid rätt tidpunkt” och
det prioriterade målet att ”skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheter till karriäroch kompetensutveckling”.
Budgeten är regionens övergripande styrdokument. Till detta kommer andra, av
regionfullmäktige antagna, styrdokument. VGR Akademin bidrar genom att erbjuda
kontinuerlig kompetensutveckling och goda lärmiljöer till målsättningen att VGR ska bli
Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
VGR Akademin är en del av Koncernkontoret och koncernstab HR och medverkar till att
Koncernkontorets mål uppfylls vad gäller koncernperspektivet. VGR Akademin har däremot
inte något särskilt ansvar för kompetensutvecklingsfrågorna vad avser Koncernkontoret som
förvaltning.
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. Under 2020 har därför
regiongemensam plan för kompetensutveckling omarbetats och resulterat i riktlinjen för
kompetensutveckling och lärande, antagen av regionstyrelsen i september 2020 och med
ikraftträdande 1 januari 2021.
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 regiongemensam plan för kompetensutveckling 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
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2 VGR Akademins ansvarsområden och
ingående delar
2.1 VGR Akademins grunduppdrag
VGR Akademin har en central roll i det systematiska arbetet med kompetensutveckling i
Västra Götalandsregionen. Beskrivningen nedan utgår från VGR Akademins tre
grunduppdrag och anger den strategiska inriktningen inom respektive område för åren 2021
- 2022. De konkreta aktiviteter som krävs för att stödja genomförandet av grunduppdraget
finns i Plan & Styr.

2.1.1 Regionalt kunskapsstöd för kompetensutveckling och
lärande
I riktlinjen för kompetensutveckling och lärande slås fast att arbetet med
verksamhetsutveckling och kompetensutveckling ska integreras på ett tydligt sätt.
Utveckling av kompetens och verksamhet har starka samband och arbetsplatslärande och
goda lärmiljöer är avgörande framgångsfaktorer för kontinuerlig utveckling.

Inriktning 2021 - 2022
VGR Akademin arbetar vid utformning och planering av utbildningar för att
kompetensutveckling och verksamhetsutveckling ska gå ”hand i hand” samt att planerade
aktiviteter utgår från ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt och VGR:s pedagogiska
grundprinciper. Fokus kommer att vara på att implementera den nya riktlinjen för
kompetensutveckling och lärande. Det av pandemin intensifierade arbetet med att på ett
aktivt sätt stödja utvecklingen av kvalitativa nätbaserade utbildningar (se avsnitt 5)
fortsätter. VGR Akademin kommer också att påbörja arbetet med att undersöka
möjligheterna för hur VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) samt AI (Artificial
Intelligence) kan förstärka och utveckla lärandet.
För att bli ett tydligare regionalt kunskapsstöd och ytterligare stärka kopplingen mellan
verksamhetsutveckling och kompetensutveckling kommer VGR Akademin fortsätta att
utveckla samarbetet med kunskapsstyrningen och dess olika programområden. Arbetet för
att stärka att kompetensutveckling är en ledningsfråga fortsätter liksom att verka för att
kompetensutveckling planeras och implementeras redan från start i förändrings- och
utvecklingsprojekt.

Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

7

2.1.2 Samordna och bedriva regiongemensam
kompetensutveckling
VGR Akademin ansvarar för att samordna och bedriva regiongemensam utbildning för
medarbetare och chefer i VGR. Med regiongemensam utbildning menas utbildning som
antingen riktar sig till alla förvaltningar/bolag eller till enbart alla förvaltningar inom hälsooch sjukvård. Förvaltningar och bolag ansvarar för kompetensutveckling på förvaltningsoch verksamhetsnivå.
Inriktning 2021 - 2022
De regiongemensamma utbildningarna kommer 2021 att flyttas till utbudskatalogen i
Lärportalen men utbudet kommer även fortsättningsvis att kunna nås via VGR Akademins
hemsida. Även förvaltningar och bolag samlar sina utbildningar i utbudskatalogen vilket gör
den till ett naturligt nav för chefer, medarbetare och andra aktörer som söker efter
kompetensutveckling inom VGR.
Kompetensutveckling ska stödja verksamhetsutveckling och för att tydliggöra detta kommer
HR-direktören, efter samråd med koncernstabsledningen, årligen besluta om inriktningen på
det regiongemensamma utbudet. Beslutet kommer vara en del av en
kompetensutvecklingsplan som tillsammans med förvaltningar och identifierade enheter
arbetas fram utifrån relevanta styrdokument, uppkomna behov, omvärldsanalys mm.
HR-direktören kommer också att ta beslut om obligatoriska utbildningar för olika
målgrupper. En rutin för prioritering av regiongemensamma utbildningar har tagits fram och
kommer att implementeras under 2021.
För att ytterligare stärka att kompetensutveckling är en strategisk ledningsfråga, få en
tydligare förankring i verksamheten och ett kvalitativt utbud både på kort- och lång sikt har
ett arbete påbörjats för att identifiera ämnesområden/”akademier”. Kompetensutvecklingen
ska tydligt kopplas till verksamhetens mål, strategier, prioriteringar och nyckeltal vilket
innebär att ämnesområdet/”akademin” bör ledas av en ansvarig för ämnesområdet i VGR,
helst av någon i ledningsfunktion.

2.1.3 Skapa systematik och struktur för arbetet med
kompetensutveckling
2.1.3.1 Tillsammans med förvaltningarna utveckla ett systematiskt arbetssätt för
planering, genomförande och kvalitetssäkring av kompetensutveckling på regionförvaltnings- och verksamhetsnivå.
VGR Akademin ansvarar för att tillsammans med förvaltningarna utveckla ett systematiskt
arbetssätt för planering och uppföljning av kompetensutveckling på region-, förvaltningsoch verksamhetsnivå.
Inriktning 2021 - 2022
I samband med förstudie och framtagande av upphandlingsunderlag för regionalt
kompetenshanteringssystem utarbetades ett gemensamt arbetssätt för att systematiskt
analysera och planera kompetensutveckling. Upphandlingen har tillfälligt avbrutits men
VGR Akademin kommer fortsätta att driva och medverka i utveckling av arbetssätt och ett
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heltäckande systemstöd vilket förutsätter en integrerad lösning av digital lärmiljö och
kompetenshanteringssystem.

2.1.3.2 Erbjuda stöd och tjänster inom digital utbildningsproduktion och
utbildningsadministration.
Arbetet med att samordna och erbjuda stöd och tjänster inom utbildningsproduktion och
utbildningsadministration fortsätter då det har visat sig ge god effekt avseende ekonomi och
kvalitet för VGR som helhet. Under 2021 etableras regionalt lärportalsteam med kompetens
inom utbildningsproduktion och utbildningsadministration. Ramavtalet “Utbildningar för
webb och andra digitala medier” upphör att gälla 2021-10-31 och målet är att annonsera ny
upphandling under våren 2021. Koncerninköp ansvarar för att driva upphandlingen och
VGR Akademin deltar i projektgruppen. Parallellt med upphandlingsarbetet pågår dialog
med Regionservice för att fastställa vilket kompletterande stöd de kan erbjuda VGR:s
förvaltningar och bolag inom tjänsteområdena utbildningsadministration och
utbildningsproduktion.

2.1.3.3 Leda och samordna arbetet att utveckla och förvalta VGR:s digitala
lärmiljö, pedagogiska verktyg och tillhörande användarstöd.
VGR:s digitala lärmiljö, digitala pedagogiska verktyg samt IT-komponenter och funktioner
som stödjer utbildningsadministration och utbildningsproduktion förvaltas och utvecklas
idag inom IS/IT-objektet Lärande.
I samband med införandet av ny digital lärmiljö i VGR, Lärportalen, har beslut fattats att
etablera ett regionalt förvaltningsteam och användarstöd. Finansiering och bemanning av
lärportalsteamet har förankrats och beslutats av funktionsgrupp HR-chefer och IS/ITstrategisk ledning. Beslut har också fattats av objektstyrgruppen för Lärande att Lärportalen
är VGR:s kärnsystem för kompetensutveckling och lärande.
VGR Akademin utgör den naturliga regionala organisatoriska hemvisten för lärportalsteamet
som ger möjligheten att etablera ett användarstöd som erbjuder VGR:s verksamheter ett
sammanhållande stöd utifrån perspektiven pedagogik, utbildningsproduktion och
utbildningsadministration.
Inriktning 2021 - 2022
Konfigurering och införande av Lärportalen bedrivs nu i projektform men kommer under
våren att ersättas av lärportalsteamet som fortsättningsvis ansvarar för förvaltning och
kontinuerlig utveckling.
Under 2021 kommer fokus vara på överlämning från projekt till förvaltning för att skapa
grundförutsättningar för Lärportalsteamet att ge support och stöd i Lärportalens olika
moduler och funktioner. En viktig utgångspunkt kommer vara att skapa en tydlig vision för
Lärportalen och tydliggöra teamets uppdrag. Avgränsningar och principer för prioritering
kommer behöva fastställas. Nya samverkansforum på strategisk, taktisk och operativ nivå
kommer behöva etableras för att säkra fortsatt utveckling av Lärportalen och dess förmåga
att skapa värde för VGR:s verksamheter inom kompetensutveckling och lärande.
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2.1.3.4 Vid behov initiera nya och stödja befintliga regionala nätverk som arbetar
med kompetensutveckling i VGR.
VGR är en kunskapsorganisation med stort fokus på utbildning och kompetensutveckling
vilket innebär att det både finns många enskilda medarbetare och nätverk som är engagerade
i dessa frågor. VGR Akademin stödjer regionala nätverk som arbetar med
kompetensutveckling och lärande i VGR. Genom att öka kunskapen om den kompetens som
nätverken och enskilda personer besitter ökar möjligheten att lära av varandra och att stärka
den pedagogiska utvecklingen. De nätverk som VGR Akademin stödjer ska ha tydliga
regionala uppdrag. Vid behov kan nya nätverk etableras.
Inriktning 2021 - 2022
Implementeringen av den nya regionala kunskapsorganisationen innebär att
VGR Akademin behöver utveckla samarbeten både med de regionala programområdena,
samverkansråden samt övriga samverkansforum som etableras. Dessutom kommer ett arbete
påbörjas för att få ett mer formaliserat utbyte och samarbete med utbildningsenheter i
förvaltningar och bolag.
Det av VGR Akademin nystartade nätverket “Nätverk för lärande” underlättar och möjliggör
erfarenhets- och kunskapsutbyte samt stödjer de medarbetare i VGR som arbetar med
lärande i olika roller. Utvecklingen av nätverket kommer att fortsätta, bland annat med
traditionella och nätbaserade möten, workshops, Yammer-grupper mm. Vidare kommer
kompletterande nätverk utifrån utbildningsadministration och utbildningsproduktion att
initieras och utvecklas.

2.1.3.5 Samordna VGR:s kontakter med universitet, högskolor, utbildningsföretag
och andra utbildningsanordnare inom kompetensutvecklingsområdet
VGR Akademin hade tidigare som uppdrag att svara för regionnivåns externa kontakter om
kompetensutveckling. Med tanke på att Västra Götalandsregionens olika verksamheter har
ett mycket omfattande samarbete gällande kompetensutvecklingsaktiviteter för chefer och
medarbetare med universitet, högskolor, utbildningsföretag och andra utbildningsanordnare,
så har detta visat sig vara ett ”omöjligt” uppdrag. Ambitionsnivån är istället att samordna
VGR:s kontakter inom de områden där det är relevant och kan leda till synergier, t ex inom
området chefsutbildning där det finns många olika aktörer. Kunskapen om VGR Akademin
som regiongemensam aktör ska vara spridd såväl internt i VGR som externt mot lärosäten
och andra utbildningsanordnare. Genom samordnade kontakter blir VGR en tydligare
kravställare med ökad kvalitet och utbildningar som bättre möter våra behov som följd.
Inriktning 2021 - 2022
Arbetet med att identifiera samarbetspartners och samverkansytor fortsätter kontinuerligt
och att sprida kunskap om VGR Akademin som en regiongemensam aktör.

Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

10

2.2 Omställningsfonden – samordning av
kompetenshöjande insatser
Omställningen av hälso- och sjukvården medför att organisationen och dess verksamheter
måste anpassas för att möta förändrade och framtida verksamhets- och kompetensbehov.
Genom kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR kan medel från Omställningsfonden
användas till bland annat kompetenshöjande och förebyggande insatser för regionens
medarbetare, samtidigt som organisationens kompetensförsörjningsbehov tillgodoses.
VGR Akademin leder arbetet med att samordna, identifiera, inventera samt prioritera
angelägna kompetensbehov och utifrån dessa möjliggöra regiongemensamma
kompetenshöjande insatser med medel från Omställningsfonden.
Kompetenshöjande insatser som påbörjats kommer att fortsätta. Det handlar exempelvis om
mentorskapsprogram för seniora handledare, utbildningssatsningar för olika yrkesgrupper
inom onkologi, kardiologi, urologi, medicin samt utbildningsprogram för medicinska
sekreterare inför införandet av Millennium och insatser för att stärka medarbetares digitala
kompetens.
Inriktning 2021 - 2022
• Mot bakgrund av pandemin Covid-19, digitaliseringsutvecklingen och behovet
av förändrade arbetssätt fortsätta utveckla och anpassa identifieringsprocessen
avseende organisationens kompetensbehov och möjliggöra genomförande, så
att berörda medarbetare får adekvat kompetensutveckling
• Vidareutveckla och anpassa det regionala HR-nätverkets digitala arbetssätt för
att optimera identifieringsarbetet avseende regiongemensamma
kompetensutvecklingsbehov med fokus på insatser inom hälso- och sjukvården
• Tillsammans med berörda verksamhetsföreträdare och lokala HR-avdelningar
säkerställa och samordna genomförandet av regiongemensamma
kompetenshöjande insatser
• Kontinuerligt följa upp tilldelade och förbrukade omställningsmedel samt
omfördelning av dessa vid behov
• Ytterligare förstärka kunskapsstödet och vägledningen till förvaltningarnas
verksamhetsföreträdare, HR-avdelningar och utbildningsansvariga kring
möjligheter och förutsättningar med KOM-KR
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2.3 Chefsutveckling och rekryteringscenter
Chefsutveckling i VGR
Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en väl fungerande
verksamhet i VGR och för att lyckas bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Den
regiongemensamma chefsutvecklingen bedrivs utifrån ett professionellt förhållningssätt med
högsta kvalitet samt ett tydligt verksamhetsfokus. Syftet är att stärka ledarskapet i att skapa
rätt förutsättningar för medarbetarnas och verksamhetens utveckling i linje med de
regiongensamma strategierna och målen.
Chefsutvecklingen i VGR har sin utgångspunkt i riktlinjen Chef i VGR samt de fyra
chefskriterierna som beskriver rollen att vara chef i regionen. Genom att cheferna träffas
över organisationsgränserna i den regiongemensamma chefsutvecklingen skapas det
förutsättningar för cheferna att utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer i ledarskapet. Det
bidrar även till att skapa samsyn kring förutsättningar för en sammanhållen koncern och
ledarskapets betydelse i att skapa värde för invånarna.
Inriktning 2021 - 2022
• Skapa och starta en regiongemensam standard för korta chefutvecklingsinitiativ med stegvis utveckling för alla chefer kopplat till de olika
chefsnivåerna.
• Genomlysa befintligt utbud av de regiongemensamma chefsprogrammen för
att identifiera synergier kopplat till VGR Akademins utvecklingsinitiativ för
chefer samt driftformerna för att genomföra chefsutvecklingsinsatserna.
Center för chefsrekrytering
Center för chefsrekrytering är en koncerngemensam verksamhet som ger ett professionellt
rekryteringsstöd till alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen.
Genom Centrets arbetssätt säkerställs att identifiering och rekrytering kvalitetssäkras
gentemot Chef i VGR samt de fyra chefskriterierna.
Vid chefsrekrytering erbjuder Centret:
• Kapacitets-och personlighetstest samt strukturerad intervju
• Rekryterings Assessment Center (RAC) där det utöver tester och
strukturerad intervju också genomförs simuleringsövningar
Utöver rekryteringsstöd arbetar Centret med att identifiera personer med chefspotential,
detta sker genom Identifierings Assessment Center (IAC). IAC används som urvalsmetod
för identifiering av chefskandidater till det koncerngemensamma chefskandidat-programmet.
Inriktning 2021 - 2022
Inom ramen för de löpande arbetsuppgifter i Centrat kommer certifiering och introduktion
av nya testledare samt bedömarträffar fortsatt genomföras. För att sprida informationen om
Centrats tjänster till rekryterande chefer och HR kommer kommunikationsinsatser ske
kontinuerligt. Under 2021 – 2022 kommer fokus vara att
• Starta upp och etablera ett brett samarbete inom VGR Akademin
• Översyn av samordning av administrativ personal
• Se över behovet av ”Rekryteringsutbildning”
• Utvärdera testningen av Strategiska specialister
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2.4 Regional studierektorsfunktion för läkare under
utbildning
I juni 2015 ställde sig koncernledningen för Hälso-och sjukvård bakom ett beslut om en ökad
regional styrning av ST-tjänster i syfte att bättre kunna planera för framtida strategiska
förändringar och minska brister inom vissa specialiteter. En förutsättning för detta var
inrättandet av övergripande studierektorsfunktion inom varje förvaltning samt en
regionövergripande studierektor. Sedan 2017 finns inom varje förvaltning en övergripande
studierektorsfunktion för AT- och ST-läkare samt läkarstudenter under verksamhetsförlagd
utbildning. Vidare finns en regionövergripande studierektor med organisatorisk placering inom
VGR-Akademin.
För att uppnå en ST-utbildning av högsta kvalitet samt säkerställa den framtida regionala
kompetensförsörjningen av specialister är en tydlig och välutvecklad studierektorsorganisation
en förutsättning. Den övergripande studierektorsfunktionen funktionen är ett stöd både för
förvaltningarnas möjligheter att utveckla och ta ansvar för utbildningsuppdraget samt för de
enskilda klinikernas möjlighet att erbjuda en specialistutbildning av hög och likvärdig kvalitet
inom regionen.
Regionövergripande studierektor
• arbetar i nära samverkan med koncernstab HR, koncernstab Hälso-och
sjukvård och förvaltningsövergripande studierektorer
• bidrar till att styra inriktning enligt beslut från koncernledningen i frågor som
gäller läkares utbildning
• tydliggör, utvecklar, samordnar och stödjer det regionala nätverk som utgörs av
förvaltningarnas övergripande studierektorer
• bidrar till och stödjer en utveckling av handledarfunktionen samt pedagogiska
modeller
Inriktning 2021 - 2022
En genomgripande förändring av läkares utbildning träder i kraft den 1 juli 2021.
Grundutbildningen förlängs till 12 terminer med längre sammanhållna kliniska
tjänstgöringsperioder samt blir legitimationsgrundande, en obligatorisk bastjänstgöring (BT)
införs som en inledande del av specialiseringstjänstgöringen (ST) och allmäntjänstgöringen (AT)
kommer så småningom successivt fasas ut. En projektgrupp kring BT kommer att, under våren
2021 i regional samverkan, planera för införandet av BT i VGR med start hösten 2021. Fram till
år 2030 kommer flera utbildningsvägar för läkares väg till specialist löpa parallellt vilket
kommer att vara en stor utmaning för handledare och studierektorer i VGR.
Det övergripande arbetet med att utveckla och ta fram regionala utbildningar för ST-läkare
avseende gemensamma utbildningsmål fortgår men kommer de närmsta åren ha ett större fokus
på BT-läkares utbildningsmål i samband med införandet av BT.
Under 2018 och 2019 genomfördes introduktionsutbildningar för nya studierektorer. Den
planerade utbildningen för 2020 ställdes in som en följd av den pågående pandemin och
beräknas nu till senare delen av 2021. Andra kompetensutvecklande utbildningsinsatser i syfte
att stärka och utveckla studierektorers roll kommer att planeras och genomföras 2021 - 2022.
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2.5 Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälsooch sjukvård (PLUS)
PLUS är sedan 2013 Västra Götalandsregionens kvalitetssäkrade program för stöd och
introduktion av utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. Målgruppen för PLUS är
läkare, sjuksköterskor och tandvårdspersonal från VGR:s hälso- och sjukvårdsverksamheter
samt vårdcentraler inom vårdvalet. PLUS innehåller teori i form av föreläsningar och
seminarier kring det specifika i svensk hälso- och sjukvård, grupphandledning för
professionell utveckling, språk och kommunikation samt en kortare auskultationsperiod.
Hittills har 31 program genomförts. Finansiering av PLUS-programmet sker med medel från
personalpolitiska anslaget samt deltagaravgifter.
Utöver att genomföra och utveckla PLUS-programmen så utgör PLUS ett regionalt
kunskapsstöd om utlandsutbildade i vilket ingår legitimationsprocesser, insatser för
nyanlända och utlandsrekrytering. PLUS har vidare ett nära samarbete med VGR
Folkhögskolors Språkteam. VGR Språkteam består av lärare i svenska som erbjuder olika
typer av aktiviteter för medarbetare i våra förvaltningar, till exempel individanpassat
språkstöd, språkkurser på olika nivåer och med olika innehåll samt språkkartläggningar.
Lärarna är dessutom certifierade utbildare inom Vård- och Omsorgscolleges koncept
Språkombud.
Inriktning 2021 - 2022
• PLUS påbörjade omställningen från platsbunden till nätbaserad utbildning i mars
2020 med anledning av restriktionerna som följde av Covid-19. Efter ett intensivt
förändringsarbete kommer PLUS att fortsätta utvecklingen av de nätbaserade
utbildningsaktiviteterna. Målet är att kunna erbjuda program med bibehållen
pedagogisk kvalitet som består av en kombination av platsbundna och nätbaserade
aktiviteter för att utnyttja de tekniska möjligheterna och underlätta för deltagare som
har lång resväg till VGR Campus Nya Varvet
• Bastjänstgöring införs som en obligatorisk inledande del av ST för utlandsutbildade
läkare den 1 juli 2021. Socialstyrelsen uttrycker att BT ska vara en introduktion till
svensk hälso- och sjukvård och att personer som är utbildade utomlands kan behöva
genomföra olika utbildningsaktiviteter för att komplettera sin kompetens inom vissa
delmål. PLUS kommer därför att anpassa innehåll och lärandemål i programmet för
läkare så att det svarar mot målen i den nya ST-föreskriften där BT ingår
• Antalet nyanlända med hälso- och sjukvårdsbakgrund är inte lika stort som
tidigare men det finns ändå ett betydande antal som av olika skäl söker sig till vår
region. Detta är personer vars kompetens vi som arbetsgivare är intresserade av att
fånga upp men som behöver stöd och insatser för att kunna ta sig vidare mot
legitimation och anställning. Särskilt fokus kommer att läggas på sjuksköterskor
• VGR Språkteam kommer att fortsätta anpassa och utveckla sina språktjänster för att
nå ut till fler chefer och medarbetare i verksamheterna samt utbilda fler språkombud,
allt i syfte att bidra till språkmedvetenhet och uppnå god språkkompetens
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2.6 Utbildningsenheten för psykologer
Utbildningsenheten för psykologer i Västra Götalandsregionen etablerades 2018 inom VGR
Akademin som ett projekt under tre år. I september 2020 fattade personalutskottet beslut om
att låta projektet övergå i en långsiktig finansiering från 2021 och framåt.
Utbildningsenhetens övergripande mål är att erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva
utbildningsaktiviteter för legitimerade psykologer, att bidra till ökad patientnytta i
specialistutbildning, att bidra till VGR som en attraktiv arbetsgivare för psykologer samt att
ge stöd till och samarbeta med olika aktörer i kompetensutvecklingsfrågor för psykologer.
Utbildningsenhetens verksamhet är ett led i förbättrade möjligheter till karriärvägar och att
attrahera och behålla psykologer med rätt kompetens samt stödja implementeringen av
VGR:s karriärutvecklingsmodell.
Utbildningsenheten samverkar både praktiskt och ekonomiskt med Kompetensrådet för
psykologer och PTP-studierektorer för att uppnå synergieffekter i uppdragen och ökad
flexibilitet i den ekonomiska hanteringen. PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer)
innebär en ettårig, legitimationsgrundande tjänstgöring under handledning. VGR
delfinansierar och kvalitetssäkrar varje år 40 PTP-tjänster inom olika verksamheter i
regionen. På vårdcentralsnivå kvalitetssäkras och finansieras ytterligare 40 PTP-tjänster
(med centrala medel och styrning genom KOK-boken). Utöver dessa finansierar hälso- och
sjukvårdsverksamheterna med egna medel ytterligare ett 20-tal PTP-psykologer. Samtliga
PTP-psykologer erbjuds att delta i PTP-programmet som hålls samman av regionalt
övergripande studierektorer.

Inriktning 2021 - 2022

Fortsatt utveckling av Utbildningsenheten kommer ske under 2021 – 2022 men med mer
fokus på konsolidering av arbetssätt och uppföljning av kvalitet. Ett identifierat
utvecklingsområde är att det idag saknas sidotjänstgöring inom specialistutbildningen för
psykologer. Utbildningsenheten kommer därför kartlägga möjligheter till sidotjänstgöring i
form av en specialistkurs i samarbete med företrädare för Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Utbildningsenheten kommer åren 2021 – 2022 att:
• tydliggöra flödesstrukturen för specialistutbildning för psykologer
• utveckla ny Introduktionskurs och ett nytt Specialistkollegium fristående
från Sveriges Psykologförbund
• undersöka möjligheter att, i form av ett regionalt STP-program, tydliggöra
specialistrollen i VGR, utöka samverkan, lyfta regionalt lärande samt ge
bättre förutsättningar för jämlik vård för våra patienter
• undersöka hur stor del av specialistutbildningen som är önskvärd och möjlig
att drifta inom VGR och fastställa vilken kapacitetsökning som då krävs
• arbeta med fortsatt kvalitetssäkring av PTP-platser och platser för
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för psykologstudenter i samarbete
med Kompetensrådet och PTP-studierektorer

Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

15

2.7 VGR Campus Nya Varvet
Den 1 januari 2019 överfördes enligt beslut i regionstyrelsen VGR Campus Nya Varvet från
Koncernkontoret till Regionservice. Hösten 2019 gjordes en utvärdering av överföringen
och i samband med denna träffades en överenskommelse mellan Koncernkontoret och
Regionservice om målbild och fortsatt inriktning av VGR Campus. Överenskommelsen
innebär en ambition att vidmakthålla det som är unikt för VGR Campus jämfört med andra
interna konferensanläggningar i VGR.

3 Ekonomi
VGR Akademins verksamheter finansieras med medel från det personalpolitiska anslaget,
deltagaravgifter, serviceöverenskommelser, statsbidrag och medel från Omställningsfonden.
En viktig princip är att finansieringen från personalutskottet endast täcker kostnader för
VGR Akademins grundbemanning, lokaler och utvecklingskostnader. Detta innebär att VGR
Akademin inte har några egna medel för att genomföra utbildningar, producera nätbaserade
utbildningar, hyra in utbildare eller ersätta förvaltningar för eventuella merkostnader som
kan uppstå när utbildningar ska samordnas regionalt. De utbildningar som genomförs eller
samordnas inom ramen för VGR Akademin kommer inte finansieras med centrala medel
såvida inte sådana särskilt avsätts för en viss utbildningsinsats. Det senare gäller främst
utbudsstyrd (obligatorisk) utbildning som initialt kan komma att finansieras med
regiongemensamma medel. Det är därför angeläget att verksamhetsansvariga vid
framtagandet av program, policyer och planer identifierar vilka utbildningsinsatser som
behövs, avsätter medel för dessa och för en dialog med VGR Akademin om utformning och
genomförandetakt.

4 Objekt Lärande
Objekt Lärande är en del i VGR:s IS/IT-styrmodell och har i uppdrag att förvalta och
utveckla VGR:s IT-komponenter inom områdena kompetensutveckling och lärande, digitala
bibliotekstjänster samt digitala forskningsstöd. Tre områden med relationer och stor
potential att utveckla synergieffekter sinsemellan. Ägarskapet för objekt Lärande är placerat
hos VGR Akademin och rollen objektägare verksamhet innehas av VGR Akademins chef.
Inom objektet förvaltas VGR:s digitala lärmiljö, digitala pedagogiska verktyg men också ITkomponenter och funktioner som stödjer digital utbildningsproduktion och
utbildningsadministrativ process.
VGR Akademin är en huvudintressent för objekt Lärande inom området kompetensutveckling och lärande vars mål och syften objektet ska stödja. VGR Akademin utgör,
utifrån sitt uppdrag, den naturliga regiongemensamma samordnande funktionen ur ett
verksamhetsperspektiv. En framgångsfaktor är att erbjuda VGR:s verksamheter ett
sammanhållet användarstöd utifrån perspektiven pedagogik, utbildningsproduktion och
utbildningsadministration på regional och lokal nivå.
VGR:s IS/IT styrmodell är under förändring. Regiondirektören har givit
digitaliseringsdirektören i uppdrag att ta fram förslag till en ny, förenklad och förbättrad
styrmodell som ska möjliggöra en ökad digitaliseringstakt. Beslut och implementation
kommer ske under åren 2021 - 2022 vilket kommer påverka objekt Lärande. På vilket sätt
går dock inte att överblicka i dagsläget.
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5 Nätbaserat lärande
VGR Akademin utvecklar digitala arbetssätt och nätbaserat lärande som en naturlig del i en
systematisk kompetensutveckling. En del i arbetet med att skapa goda lärmiljöer och
förutsättningar för arbetsplatslärande är att erbjuda utbildningar och andra kompetensutvecklingsaktiviteter genom att nyttja nätbaserade metoder och modern teknik på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.
Genom omvärldsbevakning av aktuella trender och genom att prova nya teknologier och
verktyg inom området bidrar VGR Akademin till digitalisering och ett ökat nyttjande av
värdeskapande digitala lösningar.
VGR Akademin är en pedagogisk resurs för verksamheten när olika val ska göras och kan
rekommendera en variation av nätbaserade metoder och tekniker som passar i olika
lärsituationer riktade till olika målgrupper.
VGR Akademin kommer att fortsätta det nära samarbetet med objekt Lärande för att
säkerställa de pedagogiska kraven på IT-komponenter inom området. Under perioden
kommer även fokus att ligga på att forma det nya lärportalsteamet för att skapa samsyn kring
pedagogiska, metodiska och tekniska vägval för att stödja verksamheterna på bästa sätt.
Viktigt är också kommande arbete med konfiguration och utveckling av Lärportalen där
fokus ligger på införande av version 13 av Totara Learn och Totara Engage, integrationer
med applikationer inom Microsoft 365 samt integrationer med lärplattformar och relevanta
datakällor utanför VGR.
Det av pandemin intensifierade arbetet med att på ett aktivt sätt stödja utvecklingen av
kvalitativa nätbaserade utbildningar fortsätter. VGR Akademin stödjer både externa och
interna utbildare i processen att;
• Omvandla existerande platsbundna utbildningar
• Planera helt nya utbildningar utifrån nya förutsättningar
• Visa på hur olika digitala pedagogiska verktyg och teknologier kan fungera
tillsammans eller var för sig
• Fatta beslut avseende frågor om tillgänglighet
VGR Akademin fortsätter att lämna stöd till olika delprojekt inom FVM, Kvalitetsdriven
verksamhetsutveckling och införandeprojektet för Lärportalen.

Personalutskottets förslag till beslut om VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022

17

6 Nya former för kompetensutveckling och
lärande
Den pågående digitaliseringen påverkar förutsättningarna för hur kompetensutveckling och
lärande kan organiseras. Olika digitala pedagogiska verktyg behövs för att stödja lärande
utifrån individers och gruppers olika behov och förutsättningar. Det innebär ökade krav på
sömlös övergång från fysiska lärmiljöer till digitala samt ett ökat behov av flexibla inköpsoch avtalsformer med leverantörer så att rätt verktyg kan erbjudas.
Medarbetarna blir allt mer drivande i sin egen kompetensutveckling och förväntar sig i högre
grad anpassade lösningar. Lärandet påbörjas på arbetsplatsen, i samarbete med kollegor, för
att fortsätta på andra fysiska platser och på tider som medarbetaren själv väljer. Nya sätt att
lära ställer därmed krav på en smidig övergång från fysiska lärmiljöer till digitala. Därför är
det nödvändigt att tekniken stödjer lärprocessen oavsett var den äger rum och att VGR har
ett förhållningssätt som stödjer ett lärande ”just in time”. De nätbaserade metoderna ställer
också krav på den fysiska lärmiljön. Det kan handla om tillgång till datorer, mobiltelefoner
och mötesrum som underlättar aktivt lärande i vardagen via exempelvis Teams, Webex och
Lärportalen.
En utmaning blir att möta individuella behov samtidigt som VGR har målsättningen att i
mycket större utsträckning erbjuda kvalitetssäkrade regionala utbildningar som bidrar till att
realisera av regionledningen beslutade planer och strategier. Inte minst viktigt är detta i
hälso- och sjukvårdens omställningsarbete. En förutsättning för detta är användarvänliga
systemstöd för att kunna kartlägga, dokumentera och följa upp kompetens på individ- och
gruppnivå samt för att utvärdera effekter av olika utbildningsinsatser. Ytterligare en
utmaning är avsaknaden av användartjänster inom IT så som e-post samt teknisk utrustning
(mobiltelefon, dator) för vissa grupper av medarbetare vilket innebär att alla inte har
möjlighet att på samma villkor ta del av kompetensutvecklingsinsatser i form av nätbaserade
utbildningar eller webbinarier.
Att ha kunskap om digitala pedagogiska verktyg och om förutsättningarna för nätbaserat
lärande kommer att vara viktiga kompetenser hos dem som planerar och genomför
kompetensutvecklingsinsatser inom Västra Götalandsregionen. Det gäller såväl internt som
externt.
Pågående teknikutveckling kommer att påverka former och metoder för
kompetensutveckling. Machine Learning och Artificial Intelligence (AI) kan komma att bli
relevanta inslag i framtida digitala lärmiljöer. Ett exempel är inbyggd funktionalitet för att
skanna innehåll och föreslå förbättringar för ökad tillgänglighet i nätbaserade utbildningar.
En ökad samverkan med andra aktörer, exempelvis kommuner, andra regioner och privata
vårdgivare, avseende olika kompetensutvecklingsinsatser kommer påverka det framtida
arbetet och i dessa samarbeten bör VGR ta en ledande roll gällande pedagogisk utveckling
och pedagogiska krav, system, administration samt support. Detta blir inte minst relevant
inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö.
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Tjänsteutlåtande
Datum 2021-01-04
Diarienummer RS 2020-07590

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Eva Lundh
Telefon: 070-245 75 46
E-post: eva.lundh@vgregion.se

Till personalutskottet

VGR Akademins verksamhetsplan 2021-2022
Förslag till beslut
1. Personalutskottet antar förslag till verksamhetsplan för VGR Akademin att
gälla för perioden 2021-02-01 – 2022-12-31

Sammanfattning av ärendet
VGR Akademins verksamhetsplan gäller för två år men ses över och uppdateras
årligen. Personalutskottet beslutade 2020-03-04 §17 att förlänga giltighetstiden
för VGR Akademins verksamhetsplan för 2019-2020 tom den 31 december 2020.
Detta mot bakgrund av den pågående översynen av regiongemensam plan för
kompetensutveckling, andra styrdokument och VGR Akademins uppdrag.
I likhet med föregående år redovisas uppdraget för varje funktionsområde som
ingår i VGR Akademin och inriktningen på verksamheten de kommande två åren.
Konkreta aktiviteter kommer att tas fram för varje uppdrag, fastställas av HRdirektören och följas upp i Plan & Styr.
Vid årsskiftet 2020/2021 tillförs VGR Akademin två nya enheter, dels ett
regionalt lärportalsteam för förvaltning och användarstöd kopplat till VGRs nya
digitala lärmiljö Lärportalen Totara och dels operativa chefsutvecklingsfrågor
inklusive rekryteringscenter som överförs från kompetensförsörjningsenheten
inom Koncernstab HR. Under första halvåret 2021 kommer därför ett
utvecklingsarbete att genomföras gällande VGR Akademins målbild och interna
organisation.
Vad gäller Objekt Lärande pågår en översyn av IS/IT-styrmodell vilken kommer
att påverka objektsorganisationen under 2021. Som ett led i förändringsarbetet på
Koncernkontoret har gjorts en översyn av de s k utförarverksamheterna dit VGR
Akademin, Regionalt cancercentrum väst och Registercentrum räknas. Detta
innebär att den organisatoriska placeringen av VGR Akademin på sikt kan
komma att förändras.
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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Förslaget till verksamhetsplan innebär inte några extra kostnader för Koncernkontoret eller för Västra Götalandsregionens övriga förvaltningar eller bolag.

Beredning
Ärendet har beretts av Koncernstab HR

Koncernkontoret

Marina Olsson
HR-direktör

Eva Lundh
Verksamhetschef

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget
•

Verksamhetsplan, VGR Akademin, 2021-2022

Besluten skickas till
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se
Eva Lundh, eva.lundh@vgregion.se
Heidi Ström, heidi.strom@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
Södra Älvsborgs sjukhus, sas@vgregion.se
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Tandvårdsstyrelsen, info.folktandvarden@vgregion.se
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Anna Lindhé
den 8 februari 2021 11:36
Peter Amundin; Anders Collén; Skaraborgs Sjukhus FB; Säs; NU Nusjukv
kansli; Universitetssjukhuset Sahlgrenska
Utsänt beslut om Solidarisk finansiering av extremt dyra läkemedel 2021
Solidarisk finansiering av extremt dyra läkemedel 20210.pdf; Bilaga 1.
Process solidarisk finansiering av extremt dyra läkemedel.pdf; Bilaga 2.
Kostnadsprognos för solidariskt finansierade läkemedel inför 20210.pdf

Bifogas beslut om Solidariskt finansiering av extremt dyra läkemedel 2021.
Vänliga hälsningar Anna Lindhé
Anna Lindhé
Koncernstab hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Tfn: 0703-93 08 37
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Delegeringsprotokoll från Västra Götalandsregionen

Behandling av ärenden med stöd av delegering från hälso- och sjukvårdsstyrelsen
punkt 11 i delegeringsordning

Solidarisk finansiering av extremt dyra
läkemedel 2021
Diarienummer HS 2021-00059

Beslut
1. De extremt dyra läkemedel som är aktuella för särskild ersättning till
förvaltningar från hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställs.

Sammanfattning av ärendet
Enhet läkemedel och hjälpmedel inom Koncernstab hälso- och sjukvård har tagit
fram listan över de läkemedel som ska ingå i den solidariska finansieringen av
läkemedel som är extremt dyra per patient i Västra Götalandsregionen år 2021.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin detaljbudget för 2021 beslutat att avsätta
upp till 114 mnkr för finansiering av regionalt solidariska läkemedel, vilket är i
nivå med den förväntade kostnad för de föreslagna läkemedlen (nedan).
Nuvarande finansieringsprincip innebär att utförarstyrelserna ersätts med
maximalt 95 procent av kostnaderna inom ramen för det budgetutrymme som
fastställts i hälso- och sjukvårdsstyrelsens budget 2021. Utförarstyrelserna står
själva för 5 procent av kostnaderna.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Enhet läkemedel och hjälpmedel inom Koncernstab hälso- och sjukvård har tagit
fram listan över de läkemedel som ska ingå i den solidariska finansieringen av
läkemedel som är extremt dyra per patient i Västra Götalandsregionen år 2021.
Bilaga 2 beskriver beredningsprocessen.

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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Följande läkemedel vid angiven indikation ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

imiglukeras (Cerezyme), Gauchers sjukdom
velagluceras alfa (Vpriv), Gauchers sjukdom
agalsidas beta (Fabrazyme), Fabrys sjukdom
laronidas (Aldurazyme) Hurler och Hurler-Scheie former av
Mucopolysaccharidosis I (MPS I) och för patienter med Scheie formen
som har moderata till allvarliga symptom
alglukosidas alfa (Myozyme), Pompes sjukdom
galsulfas (Naglazyme), MPSVI Maroteux-Lamys sjukdom
idursulfas (Elaprase), MPS II Hunters sjukdom
eculizumab (Soliris), paroxysmal nokturn hemogloginuri, PNH
eculizumab (Soliris), atypiskt hemolytiskt uremiskt, aHUS
ivakaftor (Kalydeco), behandling av cystisk fibros hos patienter som är ≥ 6
år som har G551D mutation i CFTR-genen.

Regionens förvaltningar har inkommit med beräkning av förväntad kostnad för de
föreslagna läkemedlen (bilaga 2). Totalt uppgår den uppskattade kostnaden för de
solidariskt finansierade läkemedlen 2021 till 120 mnkr (bruttokostnad före återbäring
enligt avtal).

Förutsättningar
Enhet läkemedel och hjälpmedel ersätter förvaltningarna med 95 % av uppkomna
kostnader 2021 kopplade till ovan beslutade läkemedel. I de fall läkemedel är
upphandlade till en lägre kostnad ersätts endast kostnader motsvarande det
upphandlade priset.
Förvaltningarna finansierar 5 % av uppkomna kostnader kopplade till de solidariskt
finansierade läkemedlen 2021 enligt ovan. En förutsättning för avrop är att kostnaden
avser behandling av VGR-patienter samt att befintliga, och under 2021 eventuellt
tillkommande, nationella och regionala riktlinjer för berörda läkemedel följs.
Följande påpekas särskilt inför 2021:
•

•

Vpriv är upphandlat intrevenöst läkemedel för behandling av Gauchers
sjukdom. Vid användning av annat läkemedel (Cerezyme) ska detta särskilt
motiveras innan solidarisk finansiering kan avropas.
Solidarisk finansiering för Soliris vid PNH respektive aHUS utgår endast för
användning i enlighet med NT-rådets rekommendationer.
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•

TLV har under 2019 fattat beslut om att Kalydeco inte ska ingå i
läkemedelsförmånerna eftersom det pris företaget begär gör att kostnaden inte
är rimlig i förhållande till nyttan. Den solidariska finansieringen i VGR
omfattar därför tillsvidare endast sedan tidigare startad behandling med
Kalydeco i monoterapi.

Utifrån de ovanligt höga priserna finns det skäl att ifrågasätta kostnadseffektiviteten
för fler av läkemedlen som omfattas av solidarisk finansiering. Högre kostnader kan
accepteras för att behandla svårare sjukdomar än lindrigare tillstånd, och det finns en
viss ökad betalningsvilja för läkemedel vid sällsynta sjukdomar, men i dessa fall är
det oklart om nyttan står i rimlig relation till kostnaden. För nya läkemedel som är
extremt dyra bedöms kostnadseffektiviteten ofta av TLV eller NT-rådet inom ramen
för nationellt ordnat införande. För att främja en effektiv och jämlik vård vore det
önskvärt att även äldre läkemedel, så som de som ingår i solidarisk finansiering i
VGR, utvärderades nationellt. VGR har därför nominerat frågan till NT-rådet.
Resultatet av en nationell översyn skulle kunna utgöra underlag för beslut om
eventuell fortsatt regional solidarisk finansiering av berörda läkemedel efter 2021.

Avrop
Solidarisk finansiering för läkemedel faktureras Enhet läkemedel och hjälpmedel
delårsvis.
Underlag för avrop hämtas från Concise, alt. individuppföljning. Respektive
förvaltning fyller, inför fakturering i aktuellt utfall för sina kostnader i "Mall för
avrop" på anvisad Alfresco-plats. I det fall upphandlade läkemedel förskrivs på recept
ska endast kostnad motsvarande upphandlat pris redovisas.
Berörda förvaltningar bokar upp ersättning för kostnader kopplade till beslutade
solidariska läkemedel enligt tidpunkter för delårsrapport som anges i tidplan för
uppföljning inom VGR och fakturerar därefter. För tid innan och mellan
delårsrapport görs enbart uppbokning av aktuell kostnad.
Fakturering sker till:
Enhet läkemedel och hjälpmedel
I-nummer: I71102
Ansvar: 60300
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Ärendets beredning
Regionala läkemedelsgruppen och Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi
och inköp har informerats om beslutet.

Beslutsunderlag
•

Bilaga 1: Process kring solidarisk finansiering av extremt dyra läkemedel

•

Bilaga 2: Kostnadsprognos för solidariskt finansierade läkemedel inför
2021

Beslutsdatum: 28 januari 2021

Peter Amundin
Enhetschef Läkemedel och hjälpmedel

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Anna Lindhé, anna.lindhe@vgregion.se
Anders Collén, anders.collen@vgregion.se
Utförarförvaltningar Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra
Älvsborgssjukhus, Skaraborgs sjukhus samt NU-sjukvården
Peter Amundin för anmälan till hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
peter.amundin@vgregion.se
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Datum 2019-10-28
Diarienummer HS 2019-00723

Koncernstab hälso- och sjukvård
Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel

Process kring regional solidarisk finansiering av
extremt dyra läkemedel
Läkemedel som är extremt dyra per patient kan ta stora resurser i anspråk för en
enskild klinik och enstaka tillkommande eller bortfallande patienter kan ge stor
budgetpåverkan. En regional solidarisk finansiering av dessa läkemedel är till för
att minska denna påverkan samt ge mer lika förutsättningar för förvaltningarna att
tillhandahålla behandlingen oavsett var patienten är bosatt i regionen.
När nya läkemedel introduceras i vården nomineras dessa till regionens process
för ordnat införande där de genomgår analys och rangordning inför beslut om
införande. När tiden för introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat
införande upphör kan läkemedel som är extremt dyra per patient prövas mot
kriterierna för att ingå i den grupp av läkemedel som finansieras solidariskt i
Västra Götalandsregionen. Även äldre läkemedel kan vara aktuella för solidarisk
finansiering. Då dessa läkemedel tar stora resurser i anspråk är det av största vikt
att en utvärdering av behandlingen sker regelbundet, både på individ- och
gruppnivå. I de fall det finns ett nationellt eller internationellt kvalitetsregister ska
man delta i dessa.
Vilka läkemedel som ingår i Solidarisk finansiering beslutas årsvis av
läkemedelschefen utifrån nedanstående kriterier. Läkemedelschefen kan vid
behov ge beredningsgruppen för ordnat införande av läkemedel i uppdrag att
utreda om ett läkemedel uppfyller nedanstående kriterier.

Kriterier
Följande kriterier gäller för att ett läkemedel ska kunna omfattas av solidarisk
finansiering;
• Sällsynt sjukdom (maximalt 10-15 patienter i regionen)
• Väldefinierad sjukdomsorsak
• Kausal behandling
• Hög kostnad per patient (>1 000 000 kr/patient/år)
• Läkemedlet och indikationen ska vara godkänd av regulatoriska myndigheter
• God dokumentation för effekt/säkerhet tillgänglig för bedömning
I beslutet huruvida ett läkemedel ska omfattas av solidarisk finansiering ska
sjukdomens svårighetsgrad, läkemedlets effekt och säkerhet samt grundläggande
etiska principer och värden vägas in liksom relationen mellan läkemedlets kostnad
och effekt. I de fall det finns hälsoekonomiska underlag eller beslut från TLV ska
dessa beaktas.

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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Koncernstab hälso- och sjukvård, Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel

Peter Amundin
Enhetschef Kunskapsstöd läkemedel och hjälpmedel
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Budget/Prognos för solidariskt finansierade läkemedel, extremt dyra per patient 2021

Bilaga 2.

Läkemedel och prognos
ATC-kod Substans

Kommentar

Läkemedelsnamn
A16AB02 imiglukeras
Vpriv
A16AB02 imiglukeras
Vpriv
A16AB02 imiglukeras
Vpriv
A16AB04 alglukosidas alfa Fabrazyme
A16AB04 alglukosidas alfa Fabrazyme
A16AB05 laronidas
Aldurazyme
A16AB05 laronidas
Aldurazyme
A16AB07 agalsidas beta
Myozyme
A16AB07 agalsidas beta
Myozyme
A16AB08 galsulfas
Naglazyme
A16AB08 galsulfas
Naglazyme
A16AB09 idursulfas
Elaprase
A16AB09 idursulfas
Elaprase
L04AA25 eculizumab
Soliris
L04AA25 eculizumab
Soliris
L04AA25 eculizumab
Soliris
L04AA25 eculizumab
Soliris
R07AX02 ivakaftor
Kalydeco

Indikation
Gauchers sjukdom
Gauchers sjukdom
Gauchers sjukdom
Fabrys sjukdom
Fabrys sjukdom
Hurler och Hurler-Schie
Hurler och Hurler-Schie
Pompes sjukdom
Pompes sjukdom
Maroteaux-Lamys syndrom
Maroteaux-Lamys syndrom
MPS II Hunters sjukdom
MPS II Hunters sjukdom
Behandling av hemolys vid PNH i enl med NT-rådets rek.
Behandling av hemolys vid PNH i enl med NT-rådets rek.
aHUS i enl med NT-rådets rek.
aHUS i enl med NT-rådets rek.
Cystisk fibros med mutation G551D >6 år (monoterapi)

Förvaltning Prognostiserad
bruttokostnad 2021
NU
1 200 000
SU
16 000 000
SÄS
11 731 000
SU
11 700 000
SkaS
3 200 000
SU
2 960 000
NU
3 000 000
SU
12 700 000
SkaS
2 500 000
SÄS
6 535 600
SU
8 862 060
SÄS
2 797 600
SU
8 000 000
NU
3 400 000
SU
3 700 000
SkaS
4 500 000
SU
14 650 000
SU
2 500 000

Summa (95%):

119 936 260
113 939 447

Avtal om
kostnadsåterbäring i
efterhand finns.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Stefan Westling Didrik on behalf of Regionstyrelsen
den 10 februari 2021 09:10
Expediering
Emil Gisslow
Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf; Yrkande (SD) §46
regionstyrelsen.pdf; Protokollsanteckning (S) § 46 regionstyrelsen.pdf;
Protokollsanteckning (V) § 46 regionstyrelsen.pdf; Västra
Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf; Detaljbudget 2021.pdf

Hej,
Översänder regionstyrelsens beslut om detaljbudget 2021. D.v.s. de delar av beslutet som ska till
regionfullmäktige beslutas på fullmäktigemötet nästa vecka.
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, 2021-02-09

§ 46
Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021
Diarienummer RS 2020-05683
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning
för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i
enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för
nämnder och styrelser behöver ske under 2021.
3. Regionfullmäktige godkänner Kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans
om 106 miljoner kronor.
4. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Kulturutveckling ansökan om att
använda tre miljoner kronor av eget kapital.
5. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsens för Hälsan och Stressmedicin
ansökan om att använda eget kapital, 2,5 miljoner kronor godkänns
6. Regionfullmäktige beslutar att godkänna Servicenämndens ansökan om att
använda 11 miljoner kronor av eget kapital för vidare införande av MiV
(Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare
20 mnkr av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två
procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna.
7. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsens för Regionhälsan ansökan om att
använda eget kapital, 0,5 miljoner kronor, godkänns för vidareutbildning av
barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1
1. Miljoner kronor. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 miljoner
kronor, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns.
Regionstyrelsen beslutar för egen del:
1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.
2. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av
konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
3. Regionstyrelsen avvaktar statens beslut om befintliga och tillkommande
statsbidrag och avser därmed återkomma med vidare beslut om finansiering
för Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB samt
Kollektivtrafiknämnden.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från regionstyrelsen, 2021-02-09
4. Regionstyrelsen beviljar kapitaltäckningsgaranti om 12 mnkr till Göteborgs
Symfoniker AB samt 77 miljoner kronor till GöteborgsOperan AB.
5. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och sjukhusen
i Väster att senast den 30 april 2021 inkomma med en handlingsplan för att
säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022.
6. Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 22 miljoner kronor i
enlighet med tabell i detta tjänsteutlåtande.
7. Regionstyrelsen godkänner att Naturbruksstyrelsens verksamhetsstyrda ram
för fastighetsinvesteringar ökar med 2,2 miljoner kronor och att den
ägarstyrda ramen minskas med samma belopp.
8. Regionstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Reservationer och protokollsanteckningar

Protokollsanteckning från samtliga närvarande ledamöter från (S) och (V) bifogas
protokollet.
Reservation från samtliga närvarande ledamöter från (SD).
Sammanfattning av ärendet

I regionfullmäktiges beslut om budget 2021 anges utmaningar, mål och
fokusområden samt grundläggande ekonomiska förutsättningarna för Västra
Götalandsregionens (VGR) verksamheter utifrån ett normaldriftläge. Detta har
varit utgångspunkten för nämnder och styrelser i deras detaljbudgetarbete.
Regionfullmäktige har också avsatt särskilda medel för tillgänglighet i en så
kallad projektbudget. I budgeten anges att ”det övergripande målet med projektet
är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med
verksamheterna i balans”.
Det kan nu konstateras att pandemin fortsatt starkt påverkar VGR och att styrelser
och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer påverka
både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Omprövning, anpassning och
förändring av den planerade verksamheten pågår för att hantera den uppkomna
situationen. En omfattande analys av möjlig dimensionering (omfallsplanering)
avseende dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra
akutvård, covid-vård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet
pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.
Den rådande situationen har inneburit att flera nämnder och styrelser än normalt
vänt sig till regionstyrelsen med framställningar för att klara en ekonomi och
verksamhet i balans. I ljuset av pandemin kommer den planerade verksamheten
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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behöva omprövas och kompletterande beslut fattas. I detta tjänsteutlåtande ges
inriktning kring hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Inriktning
som regionstyrelsen la fast under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt
väsentligt fast. Regionstyrelsen föreslår att effekterna av pandemin hanteras på ett
liknande sätt under 2021 och att de ekonomiska konsekvenserna i stor
utsträckning hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.
Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har koncernkontoret
haft särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. I
och med att pandemin fortsatt påverkar gör koncernkontoret bedömningen att
sjukhusen, även om de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i
deras budgetar, kommer ha ett betydande underskott i under 2021. Sjukhusens
styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för ekonomi och
verksamhet i balans under våren 2022 samt en prognos för resultatet för 2021.
Utifrån dessa planer avser koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i
budgeterade resultat och lämna en bedömning till regionstyrelse om frågan bör
föras till regionfullmäktige om att godkänna eventuella budgetavvikelser för
sjukhusen. Vid behov kommer även särskilda riktlinjer från regionstyrelsen
lämnas till styrelserna.
Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om budgeten för 2021 med ett
resultat på 611 mnkr. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade
resultat. Om samtliga beslut fattas i enlighet med detta tjänsteutlåtande blir det
budgeterade resultatet 473,8 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-02

•

Detaljbudget 2021

Yrkanden på sammanträdet

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar följande:
Tilläggsyrkande under beslutspunkt 2: Regionfullmäktige skriver av det negativa
egna kapitalet för sjukhusen. Yrkandet i sin helhet bifogas protokollet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer Heikki Klaavuniemi (SD) yrkande mot avslag och finner att
regionstyrelsen avslagit yrkandet.
Skickas till

•

Samtliga styrelser och nämnder

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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PROTOKOLLSANTECKNING
2021-02-09
Ärende 1
Dnr: RS 2020-05683
Till
Regionstyrelsen

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021
Förslaget till detaljbudget för 2021 är en konsekvens av den grönblåa budgeten som antogs av
regionfullmäktige i december 2020. En budget som återigen inte gav den uppräkning för
sjukvården som SKR rekommenderar och heller inte innehöll några satsningar på personalens
löner för att komma upp till snittet bland Sveriges regioner.
Tack vare statsbidrag från den Socialdemokratiska regeringen av aldrig tidigare skådad omfattning
så kan sjukhusen stänga sina böcker för 2020 utan negativa resultat. Det hade då varit ett
ypperligt tillfälle att ge sjukhusen ekonomiska förutsättningar för så att de hade kunnat ha helt
fokus på Covid-vård och att öka tillgängligheten och minska de långa köerna till både besök och
behandling.
Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen påpekat att de grönblå budgetförslagen leder åt
fel håll. Vi har krävt långsiktiga och förutsägbara satsningar på personalens löner, villkor och
arbetsmiljö. Dessa krav har antingen mötts med kalla handen, eller kontrats med otillräckliga och
senfärdiga satsningar.
I våra budgetförslag för 2021 presenterades våra förslag till hur steg mot balans i ekonomi och
verksamhet kan tas. Vi föreslog bland annat en förstärkning av hälso- och sjukvårdsnämndernas
resurser i syfte att bidra till ekonomisk stabilitet, ökad egen produktion och kortare väntetider
samt minskad köpt vård. Vi hade också en stor satsning på höjda löner för regionens personal.
Förslag som lämnades utan bifall.
Med det nu presenterade förslaget till detaljbudget saknar svar på frågan om hur sjukhusen ska få
en långsiktig hållbar finansiering och hur vår personal ska få konkurrenskraftiga löner.
Vi instämmer i de flesta av beslutspunkterna när det gäller hantering av konsekvenserna av
Covid-19 men eftersom detaljbudgeten bygger på den grönblå budgeten så väljer vi att avstå från
att delta i beslutet.
Helén Eliasson (S)
Regionråd i opposition

Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00095-1 Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Protokollsanteckning (V) § 46 regionstyrelsen.pdf

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen
Regionstyrelsen

Protokollsanteckning

2021-02-09
Ärende 1

RS 2020-05863

Detaljbudget 2021
Pandemins andra fas har ikullkastat det mesta av planerna på att få hälso- och sjukvården i
balans. Istället för att vara mitt inne i ett arbete med att arbeta bort vårdskulden är vi istället
mitt inne i ett ansträngt läge med covidvård, växande vårdköer av icke genomförd vård och ett
stort återhämtningsbehov för vårdpersonalen. Till detta har vi den osynliga vårdskulden med
till exempel oupptäckt cancersjukdom och inställd vård för kroniskt sjuka patienter.
Vi instämmer i det som står i tjänsteutlåtandet att det högst prioriterade är att klara pandemin,
tillgängligheten och att påbörja arbetet med att uppfylla vårdgarantin, tillsammans med att
genomföra omställningen med fokus på nära vård och digitalisering.
Sjukhusen måste därför prioritera att klara det viktigaste och att under 2021 befrias från krav
på ekonomi i balans och krav på att lägga åtgärdsplaner för att nå ekonomi i balans under
våren 2022. Vi tycker också tidigare ekonomiska underskott ska skrivas av för att inte skapa
en situation där sjukhusen ska återbetala 600 miljoner totalt under 2022. Vi kommer att
återkomma vid behandlingen av årsredovisning 2020 med ett förslag att skriva av sjukhusens
ekonomiska underskott.
Vi anser att den blågröna budgeten beslutad i juni 2020 och projektbudgeten från november,
bägge sätter sjukhusen i en omöjlig situation om de ska ha kravet att uppnå ekonomi i balans
våren 2022. Det som behövs är istället att återkomma med en budget som ger dem bättre
förutsättningar för 2022. Vi vill också framhäva att Regionstyrelsen i december 2020 fattade
det viktiga beslutet att befria sjukhusstyrelserna från kravet att minska antalet årsarbetare.
I vår egen budget för 2021, hade vi helt andra budgetförutsättningar och en helt annan
styrning av hälso- och sjukvården.
Vi väljer att inte delta i beslutet om Detaljbudget 2021.

Eva Olofsson
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Tjänsteutlåtande
Datum 2021-02-02
Diarienummer RS 2020-05683

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Emil Gisslow
Telefon: 070-082 57 26
E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Till regionstyrelsen

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning
för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i
enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för
nämnder och styrelser behöver ske under 2021.
3. Regionfullmäktige godkänner Kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans
om 106 mnkr.
4. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Kulturutveckling ansökan om att
använda tre miljoner kronor av eget kapital.
5. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsens för Hälsan och Stressmedicin
ansökan om att använda eget kapital, 2,5 mnkr godkänns
6. Regionfullmäktige beslutar att godkänna Servicenämndens ansökan om att
använda 11 mnkr av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i
vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 mnkr av
eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för
patientmåltider inte täcker kostnaderna.
7. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsens för Regionhälsan ansökan om att
använda eget kapital, 0,5 mnkr, godkänns för vidareutbildning av
barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1
mnkr. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 mnkr, för införande av
Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns.
Regionstyrelsen beslutar för egen del:
1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.

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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2. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av
konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta
tjänsteutlåtande.
3. Regionstyrelsen avvaktar statens beslut om befintliga och tillkommande
statsbidrag och avser därmed återkomma med vidare beslut om
finansiering för Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs
Symfoniker AB samt Kollektivtrafiknämnden.
4. Regionstyrelsen beviljar kapitaltäckningsgaranti om 12 mnkr till
Göteborgs Symfoniker AB samt 77 mnkr till GöteborgsOperan AB.
5. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra
Älvsborgs sjukhus och sjukhusen i Väster att senast den 30 april 2021
inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och
verksamhet i balans under våren 2022.
6. Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 22 mnkr i
enlighet med tabell i detta tjänsteutlåtande.
7. Regionstyrelsen godkänner att Naturbruksstyrelsens verksamhetsstyrda
ram för fastighetsinvesteringar ökar med 2,2 mnkr och att den ägarstyrda
ramen minskas med samma belopp.
8. Regionstyrelsen beslutar om omedelbar justering

Sammanfattning av ärendet
I regionfullmäktiges beslut om budget 2021 anges utmaningar, mål och fokusområden
samt grundläggande ekonomiska förutsättningarna för Västra Götalandsregionens
(VGR) verksamheter utifrån ett normaldriftläge. Detta har varit utgångspunkten för
nämnder och styrelser i deras detaljbudgetarbete. Regionfullmäktige har också avsatt
särskilda medel för tillgänglighet i en så kallad projektbudget. I budgeten anges att ”det
övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och
en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans”.
Det kan nu konstateras att pandemin fortsatt starkt påverkar VGR och att styrelser och
nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer påverka både
ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Omprövning, anpassning och förändring
av den planerade verksamheten pågår för att hantera den uppkomna situationen. En
omfattande analys av möjlig dimensionering (omfallsplanering) avseende
dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covidvård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att
kartlägga pandemins effekter.
Den rådande situationen har inneburit att flera nämnder och styrelser än normalt vänt
sig till regionstyrelsen med framställningar för att klara en ekonomi och verksamhet i
balans. I ljuset av pandemin kommer den planerade verksamheten behöva omprövas och
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kompletterande beslut fattas. I detta tjänsteutlåtande ges inriktning kring hur effekterna
av pandemin ska hanteras under 2021. Inriktning som regionstyrelsen la fast under
våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt väsentligt fast. Regionstyrelsen föreslår att
effekterna av pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021 och att de ekonomiska
konsekvenserna i stor utsträckning hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.
Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har koncernkontoret haft
särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. I och med att
pandemin fortsatt påverkar gör koncernkontoret bedömningen att sjukhusen, även om
de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer ha ett
betydande underskott i under 2021. Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april
inkomma med en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022
samt en prognos för resultatet för 2021. Utifrån dessa planer avser koncernkontoret att
göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat och lämna en bedömning till
regionstyrelse om frågan bör föras till regionfullmäktige om att godkänna eventuella
budgetavvikelser för sjukhusen. Vid behov kommer även särskilda riktlinjer från
regionstyrelsen lämnas till styrelserna.
Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på
611 mnkr. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Om samtliga
beslut fattas i enlighet med detta tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8
mnkr.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Inriktning för verksamheternas planering och omplanering under 2021

Nämnder och styrelser har planerat sin verksamhet utifrån ett ”normaldriftläge”.
Samtidigt befinner sig VGR i ett extraordinärt läge som kräver extraordinära insatser.
Planerade verksamheten kommer behöva omprövas och kompletterande beslut fattas.
Covid-19 och andra osäkerheter kommer att få konsekvenser för både Västra
Götalandsregionens (VGR) verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som
VGR finansierar. Som sjukvårds- och kollektivtrafikhuvudman har VGR en helt central
roll i att upprätthålla dessa viktiga samhällsfunktioner. Både ekonomin för styrelser och
nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas. De ekonomiska
konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen
stabiliserats.
Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten pågår
kontinuerligt. En omfattande omplanering avseende dimensionering av planerad vård
pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård och högprioriterad vård.
I samband med den andra vågen av pandemin visade sjukvården att den fungerade mer
effektivt vid sidan av covid. Dock ledde den långdragna belastningen till att mängden
planerad vård begränsades kraftigt i december och även under hela januari. Det fanns då
en risk att prioriterad vård skulle kunna behöva strykas. Med detta som bakgrund
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tillsattes en regiongemensam övervakning av den prioriterade vården. Uppföljningen
visar att vården i allt väsentligt inte begränsats i den omfattning att medicinsk säkerhet
riskerats. Med vikande belastning på intensivvården under slutet av januari börjar
verksamheterna åter öka mängden planerad vård.
Det uppdämda vårdbehovet har ökat sedan hösten 2020 och uppskattades vid årsskiftet
till 18 000 operationer och 10 000 besök. Utöver dessa volymer finns det uppdämda
vårdbehov även inom andra områden, såsom exempelvis tandvård och enskilda
öppenvårdsverksamheter inom specialistvården. Den uppskattade kostnaden för att
komma ikapp med det uppdämda behovet har därmed ökat från ca 650 mnkr till ca 875
mnkr. VGR har troligen ett uppdämt vårdbehov kvar att hantera även under
2022. Utmaningen att komma ikapp med operationer kommer vara större än att komma
ikapp med besök.
Under 2020 har söktrycket på sjukvården för planerad vård varit lägre än normalt.
Remisserna till sjukhusen har minskat som en effekt av minskat antal besök på
vårdcentralerna, därtill har första besöken på sjukhusen minskat som i sin tur lett till färre
operationsanmälningar. Samtidigt har vården ställt om kraftfullt mot nya arbetssätt som
digitala besök vilket minimerat effekterna på tillgängligheten till besök. Så bilden över
hur många besök det uppdämda behovet består av är inte tydlig, men bedöms i dagsläget
uppgå till ca 10 000 besök.
Mot bakgrund av den höga arbetsbelastning inom stora delar av vården på grund av
pandemin är det viktigt att säkerställa att medarbetare får den återhämtning de behöver
för att må bra och ha en hållbar arbetssituation. I arbetet med omplanering är det därför
viktigt att planera för medarbetarnas möjlighet till återhämning.
Västtrafiks driftbidrag 2021 motsvarar tidigare gjorda planer och bedömningar för hur
kollektivtrafiken i Västra Götaland skulle utvecklas. Konsekvenserna av covid -19
belastatar dock Västtrafik med ett intäktsbortfall på ca 1 miljard kronor. I slutet av
oktober skärptes restriktionerna ytterligare vilket återigen försämrade trenden för
intäkterna och resandet. De två sista månaderna 2020 visade på nivåer som var lägre än
under våren. I prognos 1 som Västtrafik precis färdigställt så bedöms ytterligare
försämring av intäkterna under våren för att sedan återgå till den i budgeten bedömda
återhämtningen under hösten.
Regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av
konsekvenser av Covid-19

Den inriktning som regionstyrelsen la fast under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt
väsentligt fast. Regionstyrelsen föreslår att osäkerheterna och de direkta effekterna av
pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021.
•

Sjukvården behöver fokusera på att säkra beredskap och vård. Möten och
uppföljningar ska därför fortsatt begränsas för att avlasta förvaltningar inom
sjukvården.
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Tillgängligheten påverkas negativt när planerade besök och operationer behöver
ställas in. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas därför fortsatt att se över
och nyttja upphandlade avtal i den utsträckning det är möjligt, utan att det
påverkar den planering som utgår från behov av intensivvård, vårdplatser och
materielförsörjning i VGR.
Uppkomna extrakostnader och eventuellt uteblivna intäkter kopplade till covid-19
kommer liksom under 2021 hanteras gemensamt i VGR när situationen
stabiliserats.
Ingen nämnd eller styrelse behöver återställa negativt eget kapital under 2021.
Anpassningen av antalet nettoårsarbetare till fastställt måltal får inte påverka
tillgängligheten negativt.
Mot bakgrund av den höga arbetsbelastning inom stora delar av vården på grund
av pandemin är det viktigt att säkerställa att medarbetare får den återhämtning de
behöver för att må bra och ha en hållbar arbetssituation.
Samarbetet inom VGR är en nyckelfråga för att möta situationen. Resurser ska
användas gemensamt. Om det finns hindrande gränser mellan styrelser och
nämnder så ska de undanröjas.
För att säkerställa att regionens majoritetsägda bolag, på grund av kraftigt
minskade intäkter, inte tvingas genomföra kontrollbalansräkning enligt
aktiebolagslagen har regionfullmäktige givit regionstyrelsen i uppdrag att inom
ramen av 700 mnkr bevilja kapitaltäckningsgaranti. Med anledning av bolagens
inlämnade budgetar beviljar regionstyrelsen kapitaltäckningsgaranti om 12 mnkr
till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 mnkr till GöteborgsOperan AB.

Hantering av detaljbudget 2021

Med regionfullmäktiges budget som utgångspunkt har nämnder och styrelser arbetat fram
detaljbudgetar. På hälso- och sjukvårdssidan har arbetets inriktning förtydligats genom
riktlinjer för vårdöverenskommelserna (VÖK) och för vårdvalen genom beslut om KOKbok. Regionstyrelsen har också beslutat om fördelning av statsbidrag. Genom denna
samordning av olika beslut har, i allt väsentligt, förutsättningarna för regionens beställare
och utförare inför vårdöverenskommelser, uppdrag, detaljbudgetarbetet klarlagts tidigare
än vad som varit fallet tidigare år.
Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på
611 mnkr. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Det sammanlagda
budgeterade resultatet för 2021 uppgår 492 mnkr. Nämnder och styrelsers framställan
kring eget kapital och liknande kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 2021.
Om samtliga beslut om användning av eget kapital fattas i enlighet med detta
tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8 mnkr.
Fördjupad budgetdialog inom hälso-och sjukvård
Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har koncernkontoret haft
särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. Koncernens
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detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser men framförallt sjukhusen har en
mer utmanande ekonomisk situation än andra förvaltningar.
Det är koncernkontorets bedömning att de detaljbudgetar och åtgärdsprogram som
sjukhusen beslutat om inte kommer att leda till budgeterat resultat. Samtliga
sjukhus arbetar med åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans men för
de flesta sjukhus är inte åtgärderna tillräckliga. I detaljbudgetarna återfinns poster
för både osäkra intäkter och osäkra kostnadsminskningar så även om de lyckas
genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer sjukhusen
ha betydande underskott under 2021
Sjukhusens budgetering borde under normala omständigheter innebära skarpa särskilda
riktlinjer från regionstyrelsen till respektive sjukhusstyrelse men verkligheten ser just nu
annorlunda ut. Den ansträngning som vården går igenom har lett till kostnadsökningar
och ökning av antal anställda under 2020. Sjukhusen står inför utmaningar att hantera
pandemin samtidigt som tillgängligheten ska upprätthållas. Det ska dessutom ske på ett
sätt som säkerställer att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och
ha en hållbar arbetssituation.
I enlighet med regionfullmäktiges budget föreslår därför koncernkontoret att en plan bör
tas fram för en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022. Sjukhusens styrelser
bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för respektive sjukhus. De
grundläggande ekonomiska förutsättningarna för arbetet bör tas fram gemensamt under
ledning av koncernkontoret. Det gäller till exempel ett gemensamt synsätt på hur
statsbidrag och eventuellt återställande av eget kapital ska hanteras. I arbetet ska också
tillkommande beslut av ekonomisk karaktär beaktas. Som exempel kan nämnas att
sjukhusen inte längre kommer att faktureras för SOS Alarm och Sjukvårdens larmcentral
vilket är en avlastning för sjukhusen på ca 130 mnkr. Utifrån dessa planer avser
koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat.
Koncernkontoret kommer lägga förslag till regionstyrelsen eventuella budgetavvikelser
för sjukhusen bör föras till regionfullmäktige för godkännande. Regionstyrelsen föreslås
även återkomma med särskilda riktlinjer vid behov.

Svar på framställningar och andra ställningstaganden
•

Kollektivtrafiknämnden lyfter i sin detaljbudget osäkerheten kring de
ekonomiska effekterna av ett nytt zonssystem. Nämnden har budgeterat en
obalans om -106 mnkr och förutsätter att det egna kapitalet ska kunna
nyttjas för att få en ekonomi i balans. I ett särskilt ärende till
regionstyrelsen har nämnden ytterligare beskrivit den uppkomna
situationen där pandemins effekter ska hanteras parallellt med
fullmäktiges uppdrag om genomförande av ny zonstruktur. Nämnden
önskar en avsiktsförklaring där kollektivtrafiknämndens budget ses som en
del i ett koncernperspektiv men ser också att pandemins effekter på
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kollektivtrafiken är långt mer betydande än ny zonindelning. Den
förstärkta beställningen till Västtrafik för att klara eventuella effekter av
zonindelning, kan också ses som ett stöd för pandemieffekt.
Koncernkontoret delar nämndens åsikt om att budgeten ska hanteras ur ett
koncernperspektiv och konstaterar att det finns olika alternativ att finansiera
denna obalans. Koncernkontoret förutsätter till exempel att staten kommer
tilldela ytterligare statsbidrag för kollektivtrafiken. Koncernkontoret föreslår att
Kollektivtrafiknämndens budgetavvikelse godkänns och att regionstyrelsen
återkommer med beslut om hur denna avvikelse ska finansieras.

•

Styrelsen för Kulturutveckling ansöker om att använda tre miljoner kronor av
eget kapital för att i uppbyggnadsfasen av den nya förvaltningen genomföra ett
genomgripande förändringsarbete samt kompetensutveckling till stöd för detta.
Koncernkontoret bedömer att det är en kostnad av engångskaraktär och föreslår
att begäran godkänns.

•

Göteborgs Symfoniker AB har till följd av pandemin bedömt intäkterna till cirka
26 mnkr lägre än under ett normalt år. Bolaget har sett över verksamheten och
gjort anpassningar där så är möjligt och kunnat sänka kostnaderna med drygt
14 mkr. Trots anpassningar återstår en obalans på ca 12 mkr. Symfonikerna
vänder sig till ägaren för att få hjälp med finansiering 2021. Koncernkontoret
konstaterar att osäkerheten kring obalansens storlek fortfarande är stort.
Samtidigt pågår en diskussion om fördelning av statsbidrag till kultursektorn.
Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen återkommer med beslut om vidare
finansiering. I övrigt säkerställer kapitaltäckningsgarantin den fortsatta driften
av verksamheten.

•

GöteborgsOperan AB har till följd av pandemin stor nedgång i
egenfinansieringen och svårigheter att reducera kostnader i motsvarande grad
utan att riskera stora delar av verksamheten på lång sikt. Bolaget vänder sig till
ägaren för hjälp med finansiering 2021. Obalansen uppgår till 77 mnkr.
Koncernkontoret konstaterar att osäkerheten kring obalansens storlek fortfarande
är stort. Samtidigt pågår en diskussion om fördelning av statsbidrag till
kultursektorn. Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen återkommer med
beslut om vidare finansiering. I övrigt säkerställer kapitaltäckningsgarantin den
fortsatta driften av verksamheten.

•

Västtrafik AB har till följd av pandemin stor nedgång i biljettintäkterna.
Västtrafik har genom förbättrade förutsättningar, indragna och framskjutna
satsningar, effektivisering i samband med upphandling och prioritering
omhändertaget en del av intäktsbortfallet men kvarvarande i detaljbudgeten har
Västtrafik ett odefinierat besparingskrav på trafikkostnaderna motsvarande 370

Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00095-1 Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf

Datum 2021-02-02
Diarienummer RS 2020-05683

8 (10)

mnkr. Koncernkontoret konstaterar att kollektivtrafiken är en viktig
samhällsfunktion som måste upprätthållas. Västtrafik tillsammans med
Kollektivtrafiknämnden har ett gemensamt ansvar för att de
kollektivtrafikpolitiska målsättningarna nås samtidigt som resor kan göras utan
risk för trängsel och ökad smittspridning. Det finns några olika alternativ att
finansiera bolagets budgeterade obalans. Koncernkontoret föreslår att
regionstyrelsen avvaktar med beslut om detta tills det finns mer information. Det
borde ske genom tilldelning av statsbidrag, men kan också ske genom
upplösning av obeskattade reserver eller en kombination av dessa.
•

Servicenämnden har tidigare tillskrivit regionstyrelsen och informerat om
konsekvenserna av att priserna för patientmåltider inte kan höjas i enlighet med
den styrmodell som är gällande. (Diarienummer RS 2020-04015).
Nämnden har också i särskilt ärende framställt om att få använda eget kapital för
att finansiera ytterligare arbete med MiV (Matriel i vården) 2.0.
Koncernkontoret föreslår att nämnden nyttjar eget kapital för att finansiera båda
dessa poster under 2021 och att en justering av priserna för patientmåltider tas
med i arbetet inför 2022.

•

Styrelsen för Hälsan och Stressmedicin ansöker om att få använda 2,5 mnkr av
eget kapital. Anledningen är ett kritiskt verksamhetsstödsystem (3Q) som måste
bytas ut. Koncernkontoret bedömer att denna kostnad är av engångskaraktär och
föreslår att framställan godkänns.

•

Styrelsen för Regionhälsan ansöker om att få använda 12,6 mnkr av eget kapital.
10 mnkr avser finansiering av eHälsoprojektet Framtidens
Vårdinformationsmiljö. 0,5 mnkr avser vidareutbildning av
specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn- och ungdomsmedicin. 2,1
mnkr avser finansiering av fyra PTP-tjänster (praktisk tjänstgöring psykolog) för
att underlätta framtida rekryteringar. Koncernkontoret bedömer att denna
kostnad är av engångskaraktär och föreslår att framställan godkänns.

Beslut som inte kräver ställningstagande
•
•

•

Fastighetsnämnden budgeterar ett överskott på 12,9 mnkr till följd av
tidsförskjutningar i energieffektiviseringsprojekt.
Tandvårdsstyrelsen har möjlighet att av den konkurrensutsatta delen i
verksamheten själv besluta om att använda eget kapital. 2021 planerar
tandvårdsstyrelsen att använda 21 mnkr till bland annat digitalisering, strategiska
kompetensutvecklingsinsatser och kompetensförsörjning.
Enligt det samverkansavtalet som finns mellan regionen och de 49 kommunerna
får Naturbruksstyrelsen behålla det ekonomiska överskott som är relaterat till
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gymnasieverksamheten. Enligt VGR:s regler får detta överskott avsättas till det
egna kapitalet. Naturbruksstyrelsen använder 2021 5 mnkr av det egna kapitalet.
•

Hälso-och sjukvårdsnämnderna har beslutat om riskdelning under 2021 till följd av
att Regionfullmäktige i april 2019 beslutade att införa gemensamma priser för
DRG-ersatt vård, slutenvårdspsykiatri och rättspsykiatri. Riskdelningen om 263,1
mnkr som infördes i detaljbudget 2020 ligger kvar som grund med viss revidering.

Tekniska justeringar

Tekniska justeringar
Moms folkhögskolor
Tandvårdsstöd
Tandvårdsstöd
Tandvårdsstöd
Tandvårdsstöd
Tandvårdsstöd
ST-tjänster
Summa

Belopp
Från nämnd/styrelse
(mnkr)
Regionutvecklingsnämnden
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

3,1
0,1
0,3
0,1
0,6
0,3
17,6
22,0

Till nämnd/styrelse
Kulturnämnden
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd
Regionstyrelsen (PU)

Uppföljning under 2021

Regionstyrelsen föreslår att den koncernövergripande rapporteringen till
regionfullmäktige från och med 2021 sker vid tre tillfällen tertialvis. Syftet med denna
förändring är att sprida uppföljningen under året på ett mer ändamålsenligt sätt och
därmed bidra till bättre förutsättningar för styrning. Den koncernövergripande
rapporteringen ska ge en helhetsbild av status och utveckling inom VGR:s olika
verksamheter med tyngdpunkt på analys av regionfullmäktiges prioriterade mål och
fokusområden samt i delårsrapport och årsredovisning av regionfullmäktige beslutade
strategier och planer.

Rapportering till regionfullmäktige
•

•

Tertial 1 avser perioden januari till april och lämnas till regionfullmäktige i form av
en uppföljningsrapport innan sommaruppehållet för möjlighet till styrning under
innevarande år. T1 är en sammanslagning av uppföljningsrapport mars och
koncernrapport maj, vilket innebär att regionfullmäktige får en rapport innan
sommaren med ett senare utfall samtidigt som uppföljningsarbetet under
vårterminen förenklas. För nämnder och styrelser innebär detta ingen förändring
under 2021 då planen för året fortsatt är en måluppföljningsrapport samt
månadskommentar (inklusive prognos) per mars. En översyn kommer att göras för
eventuella justeringar i tidplan och leveranser inför uppföljningen 2022.
Tertial 2 avser perioden januari till augusti och lämnas till regionfullmäktige i form
av en delårsrapport i slutet av oktober. T2 är en något mer fördjupad rapport
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jämfört med T1 och bygger till stor del på nämnders och styrelsers delårsrapporter
för samma period.
Tertial 3 avser perioden januari till december och lämnas till regionfullmäktige i
form av en årsredovisning under tidig vår 2022. T3 är den mest omfattande och
djuplodande av de tre koncernrapporterna och bygger liksom T2 till stor del på
nämnders och styrelsers rapportering.

Rapportering till Regionstyrelsen
Till regionstyrelsen lämnas varje månad förutom juli en rapport om status och
utveckling inom områdena verksamhet, ekonomi och personal.
Månadsrapporteringen baseras i förekommande fall på nämnder och styrelser
månadskommentarer till regionstyrelsen. Rapporteringen innehåller uppdaterade
prognoser i samband med tertialrapporteringen till regionfullmäktige på vår och
höst.
Utvecklingen av det uppdämda vårdbehovet följs löpande och behovet av att korta
vårdköerna kommer att redovisas för regionstyrelsen månadsvis under 2021.
Under januari månad görs en översyn av samtliga planer för planerad vård baserat
på uppdaterad information om tillgängligheten samt sjukhusens planer för
återhämtning och återgång. Dessa planer ligger till grund för en omplanering där
effekterna på tillgängligheten vid utgången av 2021 skattas. Omplaneringen och
prognoser på tillgängligheten kommer att redovisas för regionstyrelsen i mars.

Västra Götalandsregionen

Ann-Sofi Lodin
Regiondirektör

Thomas Front
tf Ekonomidirektör

Bilagor som ingår i beslutsunderlaget
•

Detaljbudget för Västra Götalandsregionen 2021

Besluten skickas till
•

Samtliga styrelser och nämnder
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INLEDNING
Nämnder och styrelser har planerat sin verksamhet utifrån ett ”normaldriftläge”. Samtidigt befinner sig VGR i
ett extraordinärt läge som kräver extraordinära insatser. Vi behöver säkerställa återhämtning för
medarbetare som har slitit hårt under pandemin samtidigt som den uppskjutna vården har ökat betydligt
under andra pandemivågen. Planerad verksamhet och åtgärder kommer behöva omprövas och
kompletterande beslut fattas. Styrelser och nämnder kommer även behöva ha beredskap för omprövningar
och förändringar av investeringsbeslut. Covid-19 kommer att få konsekvenser för både Västra
Götalandsregionens (VGR) verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som VGR finansierar. Som
sjukvårds- och kollektivtrafikhuvudman har VGR en helt central roll i att upprätthålla dessa viktiga
samhällsfunktioner. Både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att
påverkas. Detta kommer i stor utsträckning att hanteras när pandemisituationen stabiliserats.

Matris för mål och fokusområden
I budgeten ingår en matris för tydligare styrning. Matrisen bygger på två övergripande mål som all
verksamhet och alla uppdrag ska styra mot.
• Hållbar, innovativ och kreativ region
• Tillgänglig och produktiv hälso- och sjukvård.
I matrisen finns nio utmaningar utpekade med elva prioriterade mål fastställda för planperioden. Sjutton
fokusområden är en form av uppdrag till nämnder och förvaltningar för 2021. Budgeten för Västra
Götalandsregionen beskriver i övrigt den inriktning och politik som ska prägla utvecklingen de närmaste
åren. Regionfullmäktige fastställer budgeten och den utgör därmed grunden för allt arbete som utförs i
Västra Götalandsregionens verksamheter.
Nämnder och styrelser får utöver regionfullmäktiges mål lägga fast högst ett prioriterat mål anpassat till
det egna uppdraget, som inte kan riktas mot annan nämnd eller styrelse och får inte stå i strid med
regionfullmäktiges mål. Ett antal nämnder och styrelser har gjort detta. Exempelvis har Sahlgrenska
Universitetssjukhuset som mål att vara landets ledande universitetssjukhus.

Prioriterade mål och fokusområden

De mål som är redovisade i budgeten kommer att kopplas till mätbara och kvalitativa indikatorer, som
fortlöpande ska redovisas till nämnder och styrelser samt till regionfullmäktige i samband med delårsrapporter
och årsredovisning.
Läs mer i sammanställning av regionfullmäktiges mål och fokusområden från styrelsers och nämnders
detaljbudgetar: https://www.vgregion.se/db2021.
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Resultat 2021
RF beslut december 2020
Nämnders och styrelsers budgeterade resultat 2020:
Fastighetsnämnden
Tandvårdsstyrelsen
Norra Hälso-och sjukvårdsnämnden
Västra Hälso-och sjukvårdsnämnen
Naturbruksstyrelsen
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Nytt budgeterat resultat

•
•

•

•

•

•

mnkr
611
12,9
-21,0
-19,0
-130
-5,0
140,0
0,0
9,0
-106
491,9

Fastighetsnämnden budgeterar ett överskott 2021 till följd av tidsförskjutningar i
energieffektiviseringsprojekt.
Tandvårdsstyrelsen har möjlighet att av den konkurrensutsatta delen i verksamheten själv besluta om
att använda eget kapital. 2021 planerar tandvårdsstyrelsen att använda 21 mnkr till Digitalisering
omställning, Tandhygienist i kommun, Hälsostyrd vård inklusive den nära vården, Strategiska
kompetensutvecklingsinsatser och kompetensförsörjning, fortsatt införande av nytt arbetssätt kring
riskbedömning av kemiska riskkällor, engångskostnader för införande av kontinuerlig kundenkät,
positioneringsarbete och kundlöfte samt Folktandvården 2030.
Enligt det samverkansavtalet som finns mellan regionen och de 49 kommunerna får
Naturbruksfstyrelsen behålla det ekonomiska överskott som är relaterat till gymnasieverksamheten.
Enligt VGR:s regler får detta överskott avsättas till det egna kapitalet.
Hälso-och sjukvårdsnämnderna har besutat om solidarisk riskdelning under 2021 till följd av att
Regionfullmäktige i april 2019 beslutade att införa gemensamma priser för DRG-ersatt vård,
slutenvårdspsykiatri och rättspsykiatri från 2020. Införandet av gemensamma priser införs under en
flerårsperiod med sjukhusspecifika priser år 2021 och med regiongemensamma priser från 2022.
Riskdelningen om 263,1 mnkr som infördes i detaljbudget 2020 ligger kvar som grund med viss
revidering.
Kollektivtrafiknämnden har budgeterat en riskpost motsvarande -106 mnkr kopplat införandet av ny
zonstruktur. Kollektivtrafiknämnden har för avsikt att i särskilt ärende till regionstyrelsen i samband
med delårsrapportering mars 2021 ansöka om nyttjande av eget kapital för täckande av obalans i
nämndens budget för 2021. Koncernkontoret föreslår att Kollektivtrafiknämndens budgetavvikelse
godkänns och att regionstyrelsen återkommer med beslut om hur denna avvikelse ska finansieras.
Några av styrelserna, som budgeterat ett 0-resultat har i budgeten inte redovisat vilka åtgärder som
kommer att vidtas för att hålla budgeten. I enlighet med regionfullmäktiges budget föreslår därför
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koncernkontoret att en plan bör tas fram för en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022.
Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för respektive sjukhus.

Framställningar
Begäran om att använda Eget Kapital samt begäran till ägaren om finansiering till följd av Covid-19
kommer att hanteras i ett eget ärende. Följande framställningar är inkomna i styrelser och nämnders
detaljbudgetar:

Begäran om att använda eget kapital:
•
•
•

Styrelsen för Regionhälsan ansöker hos Regionstyrelsen om att 2021 få ta i anspråk 10 mnkr av sitt eget
kapital för finansiering av eHälsoprojektet Framtidens Vårdinformations Miljö. Koncernkontoret föreslår
att begäran godkänns
Styrelsen för Regionhälsan ansöker hos Regionstyrelsen om att 2021 få ta i anspråk 0,5 mnkr av eget
kapital för att finansiera vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn- och
ungdom inom Barn- och ungdomsmedicin (BUM). Koncernkontoret föreslår att begäran godkänns.
Styrelsen för Regionhälsan ansöker hos Regionstyrelsen om att 2021 få ta i anspråk 2,1 mnkr av eget
kapital för att finansiera fyra PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog). Koncernkontoret föreslår att
begäran godkänns.

•

Styrelsen för Kulturutveckling ansöker om att använda 3 mnkr av eget kapital för att i uppbyggnadsfasen
av den nya förvaltningen genomföra ett genomgripande förändringsarbete samt kompetensutveckling till
stöd för detta. Koncernkontoret föreslår att begäran godkänns

•

Styrelsen för Hälsan&stressmedicin ansöker om att få använda 2,5 mnkr av eget kapital för att byta ut ett
kritiskt verksamhetsstöd (3Q). Koncernkontoret föreslår att begäran godkänns.

Om Regionfullmäktige beslutar enligt förslag blir det nya budgeterade resultatet 2021 473,8 mnkr.

Begäran om hjälp med finansiering:
Förluster på grund av Covid-19 i VGR:s bolag kommer under 2021 täckas genom beslut om
kapitaltäckningsgaranti (RF 20-01925).
•

Styrelsen för Göteborgsoperan AB budgeterar en kreditpost på kontot för övriga kostnader på 77
mnkr för att åstadkomma en budget i balans. Orsaken är att biljettintäkterna inte kan täcka
kostnaderna. Koncernkontoret konstaterar att osäkerheten kring obalansens storlek fortfarande är
stort. Samtidigt pågår en diskussion om fördelning av statsbidrag till kultursektorn. Koncernkontoret
föreslår att regionstyrelsen återkommer med beslut om vidare finansiering. I övrigt säkerställer
kapitaltäckningsgarantin den fortsatta driften av verksamheten.

•

Styrelsen för Göteborgs symfoniker AB budgeterar en kreditpost på kontot för övriga kostnader på 12
mnkr för att åstadkomma en detaljbudget i balans. Orsaken är att biljettintäkterna inte kan täcka
kostnaderna bolaget

•

Koncernkontoret konstaterar att osäkerheten kring obalansens storlek fortfarande är stort. Samtidigt
pågår en diskussion om fördelning av statsbidrag till kultursektorn. Koncernkontoret föreslår att
regionstyrelsen återkommer med beslut om vidare finansiering. I övrigt säkerställer
kapitaltäckningsgarantin den fortsatta driften av verksamheten.

•

Styrelsen för Västtrafik AB budgeterar sänkta trafikkostnader på 370 mnkr för att åstadkomma en
budget i balans, ett belopp som motsvarar en beräkning av lägre biljettintäkter 2021. Det finns några
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olika alternativ att finansiera bolagets budgeterade obalans. Koncernkontoret föreslår att
regionstyrelsen avvaktar med beslut om detta tills det finns mer information. Det kan till exempel ske
genom tilldelning av statsbidrag, upplösning av obeskattade reserver eller en kombination av dessa.
•

Servicenämnden har i avvaktan på ägarens beslut lagt in en ospecificerad intäkt om 20 mnkr.
Anledningen är att priserna för patientmåltider inte fått höjas. Nämnden har också i särskilt ärende
framställt om att få använda eget kapital för att finansiera ytterligare arbete med MiV (Matriel i
vården) 2.0. Koncernkontoret föreslår att nämnden nyttjar eget kapital för att finansiera båda dessa
poster under 2021 och att en justering av priserna för patientmåltider tas med i arbetet inför 2022.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Återhämtning i arbetet
Mot bakgrund av den höga arbetsbelastningen inom stora delar av vården på grund av pandemin upplever
många medarbetare och chefer en mycket pressad arbetssituation. Trots de svåra förutsättningarna är det
viktigt att säkerställa att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och har en hållbar
arbetssituation. Det är därför viktigt att planera för medarbetarnas möjlighet till återhämning. För att
möjliggöra gemensamt arbetssätt och planering finns behov av en gemensam beskrivning av begreppet
återhämtning i arbetet. Behoven och förutsättningarna skiljer sig mellan förvaltningar och verksamheter,
men möjligheten till återhämtning är grundläggande såväl i pandemin som i det ordinarie arbetsmiljöarbetet.

Prioriterade områden 2021
•
•
•

Klara pandemi, akut vårdbehov och vaccination av befolkning
Tillgänglighet
Påbörja arbetet med att nå en tillgänglig vård som uppfyller vårdgarantin i enlighet med uppdrag
från regionstyrelsen
Att genomföra omställningen med fokus på
• nära vård
• digitalisering

De viktigaste aktiviteterna 2021 för att nå RF:s mål
Stödja genomförandet av omställning hälso och sjukvård, bland annat genom att:
•
•
•
•
•
•

Införa och utveckla digitala vårdformer och e-tjänster
Utveckla mobil vård och tandvård
I nära samarbete mellan FVM och kunskapsorganisation utveckla ett sammanhållet hälso- och
sjukvårdssystem
Utveckla samverkan i Västra Götaland tillsammans med kommunerna
Insatser för att nå uppsatta tillgänglighetsmål
Genom RSTL samordna utförarna för att nyttja samlade produktionskapaciteten och säkerställa en
tillgänglig vård
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Granskning av akutsjukhusens, Närhälsans och Regionhälsans
detaljbudgetar
Styrelser och nämnder har i riktlinjerna för detaljbudgetarbetet uppmanats att utgå från ett normalläge i
verksamheterna 2021, men med tillvaratagande av nya och mer effektiva arbetssätt till följd av pandemin.
Alla sjukhus har beslutat om en 0-budget, men endast NU-sjukvården har beslutat om åtgärder för att nå
budgeten. Det innebär att flera sjukhus kommer ha svårighet att nå en ekonomi i balans i den ordinarie
verksamheten. Därtill kommer effekter av pandemin 2021, uppskjuten vård från både 2020 och 2021 och ett
mycket ansträngt bemanningsläge med stort behov av att säkerställa vårdpersonalens återhämtning.
Nedanstående bedömningar är exlusive effekterna av den andra pandemivågen.
Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för respektive sjukhus för en
ekonomi och verksamhet i balans vid ingången av 2022. De grundläggande ekonomiska förutsättningarna för
arbetet kommer tas fram gemensamt under ledning av koncernkontoret.

Kvalitet och patientsäkerhet
Samtliga sjukhusstyrelser behöver även 2021 säkerställa:
• Att följsamheten till riktlinjerna för STRAMA ökar
• Att kvalitetsutfallet inom psykisk hälsa förbättras och täckningsgraden i berörda register
ökar
• Att tillgängligheten inom SVF för flertalet cancersjukdomar ökar
I den regionala patientsäkerhetsplanen som är fastställd av HSS finns prioriterade områden som följs upp och
mäts under året. Förvaltningarna har i sina detaljplaner beaktat dessa prioriteringar utifrån sina
förutsättningar. Styrelsernas arbete kommer följas upp i delårsrapport och uppföljningsmöten.

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET
Ekonomi och verksamhet i balans
Det finns åtgärder beslutade för delar av SU:s bedömda obalans men även en förväntan om att få ta del av
satsningen på omhändertagande av det uppdämda vårdbehovet. Ett ökat åtagande av vård riskerar dock att
leda till ökade kostnader.
Regionfullmäktige beslutade i budgeten för 2021 om en höjning av regionbidraget till HSS med 150 mnkr,
avseende ökade kostnader för läkemedel. SU har inte justerat upp läkemedelsbudgeten 2021 från 2020 års
nivå trots att att SU uttryckt starkt behov av tillskott till följd dyrare läkemedel. SU pekar på att intäkterna
2021 trots läkemedelstillskott inte når upp till samma nivå som 2020. Bland annat gäller det ordnat införande
år tre och vissa statsbidrag.
Sammanfattningsvis bedömer Koncernkontoret att risken är stor att SU inte når en budget i balans under
2021.
Det sker fortsatt ett arbete regionalt (där SU är representerat) för att utvärdera vilka ingrepp och volymer
som skulle kunna skiftas ut från SU, exempelvis till Sjukhusen i Väster. Hittills har förutsättning för utskiftning
säkerställts genom att operatör från SU verkar vid Angereds Närsjukhus (ANS) och Frölunda Specialistsjukhus
(FSS).
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NU-SJUKVÅRDEN
Ekonomi och verksamhet i balans
Utgångsläget att hantera obalansen anses vara gott eftersom kostnadsökningen under 2020 i stort sett är
relaterad till kostnader för pandemin. Den bedömda obalansen motsvarar en minskning med cirka 60
nettoårsarbetare och sjukhuset planerar att klara måltalet genom att arbeta mer effektivt. NU-sjukvårdens
arbete med ekonomistyrning är effektivt och Koncernkontoret bedömer att NU-sjukvården har
förutsättningar att klara en ekonomi i balans 2021.
NU-sjukvården har även lyckats förbättra tillgängligheten för både besök och behandling under 2020 trots
pandemin.

SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS
Ekonomi och verksamhet i balans
Sjukhuset har vid ingången av 2021 en stor ekonomisk obalans. Ett strukturerat åtgärdsprogram är framtaget
med en uppföljningsstruktur för att nå en budget i balans 2022. De redovisade åtgärderna inkluderar
kostnadsreduktioner inom det akuta somatiska flödet, översyn av öppenvården och minskad administration.
Framtidens vårdinformationsmiljö införs på SÄS april 2022 och förberedande arbete inför detta kommer att
behöva göras under 2021.
Med nuvarande arbetssätt kommer inte SÄS resurser att räcka för att klara av beställningen enligt
Vårdöverenskommelsen inom givna ekonomiska ramar - bibehållen produktion förutsätter ökad
produktivitet.
Koncernkontoret bedömer att SÄS har stora utmnaingar under 2021 både med att nå en ekonomi i balans
och att klara av beställningen, men att tydliga åtgärdsplaner nu är under framtagande.

SKARABORGS SJUKHUS
Ekonomi och verksamhet i balans
Skaraborgs sjukhus redovisar en stor ingående obalans, Av denna har en del fördelats som ett
effektiviseringskrav till verksamhetsområdena, resten kräver beslut om strukturella förändringar. Den del av
obalansen som inte är fördelad som effektivitetskrav är hanterad genom en sänkt personalbudget. Ingen plan
för åtgärder finns angiven i SkaS detaljbudget. Sjuhuset bedömer att intäkter motsvarande ersättning för
cirka sextio tusen fler besök behöver utföras utan att kostnaderna ökar, för att nå en ekonomi i balans.
Koncernkontoret bedömer att sjukhuset kommer få svårigheter att nå ekonomi i balans under 2021.
Kostnadsutvecklingen är låg men den måste sänkas ännu mer.
SkaS är aktivt i arbetet med övergång till Nära vård. Fyra mobila team finns på plats och digitala vårdmöten
har ökat kraftigt. Skas behöver dock ta fram tydligare måltal för 2021.
Sjukhuset behöver ha tydligare fokus på kvalitet, förbättringstakten har minskat under 2020.
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SJUKHUSEN I VÄSTER
Ekonomi och verksamhet i balans
Sjukhusen i Väster har fått utökade uppdrag i form av volymer från bl.a Lundby sjukhus och
ambulansverksamhet från SÄS, vilket genererar mer intäkter under 2021. Sjukhuset skriver att behovet av
åtgärder för att nå en verksamhet och ekonomi i balans motsvarar en reduktion på ca 60 nettoårsarbetare.
Under 2021 behöver inriktning och volymer tydliggöras för att säkerställa att det nya specialistsjukhuset,
Högsbo sjukhus, används optimalt utifrån investerad kapacitet. Utvecklingen av överföring av uppdrag och
budget från SU till SV behöver följas upp under 2021.

NÄRHÄLSAN
Ekonomi och verksamhet i balans
Närhälsan har inga ingående ekonomiska obalanser men det finns osäkerheter på intäktssidan på grund av
pandemin. Den uteblivna vårdproduktionen 2020 kommer att leda till ett ökat behov av vård under 2021 och
samtidigt har Närhälsan målet att öka sin marknadsandel från 57 procent till 60 procent.
Frågan om mobilisering inför pandemivaccination är högaktuell. Under 2021 kommer en ny modell för
verksamhetsuppföljning att testas där verksamheter kommer att besöka varandra för att titta på arbetssätt
och resultat, i syfte att inspirera varandra och hjälpas åt att hitta förbättringar. Detta förväntas ge effekter
både på det ekonomiska resultatet samt på en förbättrad arbetsmiljö.

REGIONHÄLSAN
Ekonomi och verksamhet i balans
Regionhälsan har under 2020 successivt byggts ut med fler verksamheter med regionövergripande
uppdrag, vilket fortsatt förväntas ske under 2021. Inga ekonomiska problem annat än relaterat till
pandemin. Under 2020 var antalet vårdkontakter på ungefär samma nivåer som 2019, detta trots
rådande Covid-19 pandemi. Under 2021 kommer Regionhälsan fortsätta arbetet med att öka
produktionen.

PERSONAL
Målnivåer nettoårsarbetare

Dec 2019
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Måltal
Dec 2020 2020

Måltal
2021

Diff dec 2020 mot måltal
2021
Antal
%

14 586

14 786

14 213

14 326

460

3,2

NU-sjukvården
Södra Älvsborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus

4 316
3 498
3 719

4 237
3 458
3 781

4 175
3 375
3 670

3 970
3 300
3 670

267
158
111

6,7
4,8
3,0

Sjukhusen i Väster

2 439

2 444

2 300

2 300

144

6,3
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28 558

28 705

27 733

27 566

1 139

4,1

Sjukhusens styrelser har angivit målnivåer för nettoårsarbetare. Den organisatoriska flytten av labverksamhet
till SU påverkar antalet medarbetare på de förvaltningar som är berörda och därför är det svårt att bedöma
om måltalen är rimliga i relation till utfallet i december, eller inte.
För SU:s del innebär måltaket en ökning med 113 nettoårsarbetare jämfört med 2020 års måltal, men en
minskning med 460 jämfört med december månads utfall. Flytten av labverksamheten innebär att SU
kommer utöka antalet medarbetare med cirka 400, varför Koncernkontoret bedömer att måltalet kan bli
svårt att nå. NU-sjukvården sänker måltalet med 267 jämfört med utfallet i december varav 140 är en
överflytt till SU, SÄS med 158 nettoårsarbetare och Sjukhusen i väster med 144 nettoårsarbetare. Utfallet i
december 2020 innebär att en minskning med 1 028 nettoårsarbetare återstår för att nå måltalet för 2021.
Koncernkontoret bedömer att det finns stora utmaningar för sjukhusen att nå måltalen tidigt under 2021
med anledning av den pågående pandemin.
Alla förvaltningar ska upprätta en jämställdhetsplan med relevanta måltal.

TILLGÄNGLIGHET
Regionstyrelsen har fått ett särskilt bemyndigande från regionfullmäktige att samordna, utveckla och
förstärka regionens samlade insatser för att invånarna inom Västra Götalandsregionen ska få vård i rätt tid.
Detta för att kunna erbjuda patienter som under covid-19 pandemin fått vänta på besök, behandlingar eller
operationer. Målet är att vårdgarantin ska uppfyllas innan sista december 2021. Detta ska ske genom utökad
egen produktion, stöttning mellan förvaltningar och nyttjande av privata vårdgivare.
Regionstyrelsens uppdrag förändrar inte hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvar att genom sina
beställningar säkerställa att patienter får den vård de behöver. De vårdöverenskommelser som tecknats med
sjukhusen skulle räckt för att klara vårdgarantin ett normalår. Men till följd av pandemin har det uppstått ett
uppdämt vårdbehov som kräver förstärkta insatser. Regionfullmäktige har i budget avsatt 670 miljoner
kronor som regionstyrelsen ska använda för att ersätta sjukhusen för utökade produktionsåtaganden utöver
VÖK. I de fall regionens egna sjukhus inte räcker för att klara vårdgarantin ska privata vårdgivare nyttjas
Övergripande samordning och utveckling sker inom ramen för en regional särskild tillgänglighetsledning
(RSTL) som leds av direktören för koncernstab beställning och produktionsstyrning. RSTL består av hälso- och
sjukvårdsförvaltningarnas högsta chef, eller av dem utpekade ersättare. De avtalsbundna privata vårdgivarna
som regionen har tecknat särskilda tillgänglighetsavtal med är representerade genom Koncernkontorets
enhetschef Produktionsstyrning och Köpt vård. Koncernkontoret deltar dessutom med HR-direktör,
förändringsdirektör, kommunikationsstöd och ansvarig för RSTL-kansliet.
RSTL har uppdragit åt samordningsråden att arbeta för förbättrad tillgänglighet. Samordningsråd inom
medicinska vårdområden som uppvisar störst problem med att klara vårdgarantin kommer senast i januari
2021 vara beslutade av hälso- och sjukvårdsdirektören. Under en övergångsperiod sker fortsatt dialog
rörande behov av produktionsstyrning och lämplig lösning för detta inom den operativa styrgruppen för
tillgänglighet.
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Det uppdämda vårdbehovet har sedan hösten 2020 ökat och den uppskattade kostnaden från cirka 650 mnkr
till cirka 875 mnkr. VGR har troligen ett ett uppdämt vårdbehov kvar att hantera även under 2022.

KVALITET OCH PATIENTSÄKERHET
Sjukhus- och primärvårdsrapporterna beskriver utförligt hur kvalitetsarbetet inom VGR bedrivs och innehåller
rekommendationer för respektive sjukhus och primärvård. Koncernkontoret bedömer att det fortfarande
finns områden där samtliga förvaltningar i VGR särskilt behöver förbättra den medicinska kvaliteten och öka
tillgängligheten.
•
•
•

Följsamheten till riktlinjerna för STRAMA behöver öka
Kvalitetsutfallet inom psykisk hälsa behöver förbättras och täckningsgraden i berörda register öka
Tillgängligheten inom SVF för flertalet cancersjukdomar behöver öka

FVM
Utgångspunkt för arbetet i hela FVM-programmet är ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem med fokus
på invånare och patienter. Samarbete över förvaltningsgränser och med kommunerna är avgörande för att
lyckas. Fler chefer behöver involveras för att skapa ett engagemang och en förståelse för de förändringar i
ledning och styrning samt i vårdens processer som behövs. För att säkerställa ett bra genomförande av
Millennium i VGR drivs FVM-programmet i olika uppdrag med tydligt ansvar:
•

Millennium - systemet ska bli färdigt för leverans/genomförande i VGR. Detta arbete sker i nära
samarbete med leverantören Cerner. Under 2021 kommer design-fasen att avslutas och större delen
av året ägnas åt att testa och justera systemet inför första installation på våren 2022

•

Genomförandet – förbereda VGR för att ta emot Millennium. Initiera nödvändiga förändringar i
ledning och styrning. Samordna implementeringsansvariga inom programmet och förbereda
genomförandeprocessen tillsammans med Cerner i samtliga berörda förvaltningar. Särskilt fokus
under 2021 på södra området som ligger först i genomförandet.

•

Anpassa befintliga system till Millennium och bygga upp en drift- och supportorganisation på
Digitaliseringsstaben. Arbetet fortsätter under 2021 och de mest kritiska systemanpassningarna
prioriteras

•

Vårdens processer - säkerställa att vi har en organisation för att utveckla och förvalta riktlinjer för
vårdens processer inom Millennium. Under 2021 pågår arbete med att integrera
kunskapsorganisationen i denna organisation och skapa tydlig struktur för hur beslut ska fattas.

Ett särskilt uppdrag för samordning av arbetet med effekthemtagning/nyttorealisering har påbörjats och
kommer att konkretiseras i början av 2021.
I samband med den genomlysning som gjorts av FVM-programmets kostnader och finansiering under hösten
2020 konstaterades även ett behov av att stärka styrning och samordning av hela programmet. Detta sker
under första kvartalet 2021 och kommer att återrapporteras till regionstyrelsen.
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Den totala driftbudgeten för FVM-programmets samtliga delar för 2021 är 604 mkr. Därtill kommer
investeringsbudget på 380 mkr. Budgetuppföljning kommer att ske som en del av Regionstyrelsens
månadsrapporter.

REGIONAL UTVECKLING
De viktigaste aktiviteterna 2021 för att nå RF:s mål
Nedan presenteras ett urval av de aktiviteter som nämnder och styrelser har beskrivit i sina detaljbudgetar.

KOLLEKTIVTRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
•
•

Upprätthålla en tillgänglig kollektivtrafik utan trängsel.
Verkställa och följa implementeringen av ny zonstruktur

•

På övergripande strategisk nivå medverka i arbetet med Västsvenska Paketet och
Sverigeförhandlingens storstadsavtal för utveckling av infrastruktur i linje med beslutade
kollektivtrafikstrategier
Fortsätta arbetet med gemensamma handlingsplaner i de fem pendlingsnaven med kommunerna för
att skapa underlag till investeringar i ny infrastruktur för förbättrad framkomlighet.

•
•

Medverka i arbetet med regional kraftsamling för ökad elektrifiering enligt ny regional
utvecklingsstrategi

•

Genomföra påverkans- och kommunikationsinsatser för utbyggnad av järnvägar i Västsverige, i linje
med regionstyrelsens prioriteringar

KULTUR
•
•

•

Samarbeta med civilsamhället och utbildningsaktörer för att bidra till delaktighet och eget
musikskapande för barn och unga i Västra Götaland.
Genomföra insatser som stärker och stödjer förutsättningar för ett livskraftigt kulturliv utifrån
pandemins såväl direkta som mer långsiktiga påverkan på deltagandet. Insatser för äldre och
isolerade ska särskilt prövas och utvärderas.
Fortsatt utveckla arbetet med att förbättra tillgängligheten till kultur, natur- och kulturarv, till
exempel för personer med funktionsvariationer.

MILJÖ OCH INNOVATION
•

•
•
•

Stödja initiativ där skogsbaserade produkter och förnyelsebara resurser från lantbruk och hav kan
ersätta mer klimatpåverkande produkter, t.ex. industriell tillverkning inom träbyggnation, tillverkning
av biodrivmedel samt biogas.
Fortsätta minska koldioxidutsläppen genom trafikupphandlingar.
Verka för att accelerera elektrifiering av transportsystemet genom ett regionalt stöd för elladdningsinfrastruktur och tillhörande infrastruktur.
Stöd och fortsatta satsningar för att främja omställning till förnyelsebara råvaror och en cirkulär
ekonomi inom kemi- och materialindustrin, textilindustrin, bygg- och möbelindustrin med flera
branscher
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Främja utveckling och tillämpning av kunskap för omställningen till ett livsmedelssystem som främjar
klimatet, miljön och människors hälsa genom riktade projektmedel och kompetensinsatser
Stöd till cirkulära lösningar och affärsmodeller samt innovation som möjliggör att fossila råvaror
ersätts med bioråvara från havet, skogen och lantbruket

ARBETSMARKNAD OCH ÖVRIG REGIONAL UTVECKLING
•

•
•

•
•
•

Med utgångspunkt i gemensamt förbättringsarbete under 2020 stärks samverkan med kommunala
och delregionala parterna i kompetensråden för att underlätta matchning, kompetensförsörjning och
omställning samt fortsatt satsning på att attrahera spetskompetens
Förbättrad kompetensförsörjningen genom stärkt samverkan med regionalt yrkesvux,
valideringsaktörer, yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning, akademi, institut och lärcentra
Utifrån slutsatserna i utvärderingar av fullföljda studier inklusive sociala investeringar, fortsätta
långsiktiga satsningar på barn och unga genom bl.a. insatser för att minska skolavbrott, öka intresset
för naturvetenskap, teknik, högre utbildning samt arbete i industrin genom science centers och
projektverksamhet
I samverkan med kommuner, utbildningsväsendet och andra aktörer skapa sammanhang där
personer långt från arbetsmarknaden ges möjlighet till kontakter, nätverk och kompetensutveckling.
Ta fram och sätta igång nya EU-program inom regional-, socialfond samt Interreg för Västsverige i
samverkan med berörda regioner, regionala utvecklingsaktörer och ansvariga myndigheter
Verka för ökad bredbandsutbyggnad i Västra Götaland, bland annat genom fördelning av
bredbandsstöd

STATSBIDRAG
Den 24 juni beslutade RS (RS 2020-03675) om fördelning av riktade statsbidrag till nämnder och styrelser
2021 enligt den hantering som RS beslutade om den 24 mars 2020 (RS 2019-02826). Därefter har vissa
justeringar tillkommit av ALF- och TUA medel, 17,2 mnkr. Statsbidraget för sjukskrivning och rehab, där
beslut inför 2021 redan är fattat, upphör och statsbidraget för standardiserade vårdförlopp sänks jämfört
med beslutet i somras. Sammanlagt minskar de två statsbidragen med 63 mnkr. Enligt beslut av RS tar
moderförvaltningen risken för förändringar av statsbidragsbeslut.
I budgeten för 2021 har riksdagen beslutat om flera nya riktade statsbidrag till följd av pandemin, bland
dessa är statsbidraget för uppdämt vårdbehov, bidrag till kollektivtrafik och fortsatt testning de största
satsningarna men riksdagen har också beslutat om ökade satsningar inom bland annat
kultursamverkansmodellen och ambulanssjukvård. Utöver satsningar som föreslås på grund av pandemin
finns också utökningar av statsbidragen Kvinnosjukvård, Nära vård, Cancervård samt psykisk hälsa.
Överenskommelser mellan staten och SKR om villkor och ekonomi är fortfarande inte beslutade.
Koncernkontoret kommer föreslå regionstyrelsen en fördelning av de riktade statsbidragen när
överenskommelserna är klara.
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INVESTERINGAR
Regionfullmäktige fattade den 9 juni 2020 beslut om en investeringsbudget för 2021 som uppgår till 6 300
mnkr. Genom beslut i regionstyrelsen, 2020-06-23 §187, har investeringsbudgeten fördelats i såväl
verksamhetsstyrda som ägarstyrda budgetramar. Detta då det vid beslutstillfället fanns osäkerheter i behov
av ytterligare investeringar med anledning av pågående covid-19-pandemi lämnades ett utrymme om 100
miljoner kronor oplanerat för att möjliggöra för regionstyrelsen att fatta beslut om oförutsedda
investeringsbehov, utan att behöva omprioritera mellan övriga investeringar.

Investeringsbudgeten fördelas i enlighet med tabell X nedan.
VGR genomför även investeringar som redovisas utanför plan. Det är i huvudsak investeringar kopplade
till övertagande av delar av spårvägen från Göteborgs stad som redovisas utanför investeringsbudgeten.
Huvuddelen av de 292 miljoner kronor som redovisas utanför investeringsplanen för
fastighetinvesteringar rör investeringen i spårvagnsdepå Ringön i Göteborg och merparten av de cirka
522 miljoner kronorna för fordonsinvesteringar utanför investeringsplan är inköp av nya spårvagnar.

Investeringsutgifter 2021 (tusentals kronor)

Budget helår

Fastigheter
Ägarstyrda fastighetsinvesteringar

2 461 759

Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar

831 000

Fastighetsinvesteringar redovisade utanför investeringsplan

292 000

Summa fastighetsinvesteringar:

3 584 759

Fordon
Ägarstyrda fordonsinvesteringar
Verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar
Fordonsinvesteringar redovisade utanför investeringsplan
Summa fordonsinvesteringar

403 000
76 000
521 761
1 000 761

Utrustning
Ägarstyrda utrustningsinvesteringar
Verksamhetsstyrda utrustningsinvesteringar
Utrustningsinvesteringar redovisade utanför investeringsplan

560 800
1 867 441
0

Summa utrustningsinvesteringar

2 428 241

Totalt, investeringar inom investeringsbudget

6 200 000
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813 761
7 013 761

LIKVIDITET
Västra Götalandsregionens (VGR) likviditet består av finansiella tillgångar som likvida medel och
placeringar. Från och med den 1 januari 2019 redovisas alla finansiella tillgångar enligt marknadsvärde. I
budgeten görs ingen bedömning av hur börsutvecklingen 2021 kan komma att påverka värdet av de
finansiella tillgångarna utan likviditetsprognosen baseras på tillgångarnas marknadsvärde vid årsskiftet
2020. VGR:s likviditet för årsskiftet 2020/2021 är cirka 16,9 mdkr.
Under 2021 väntas likviditeten påverkas negativt när planerade investeringar genomförs (se avsnittet om
Investeringar). Investeringarna i spårvägen fortsätter kommande år och de finansieras med lån från
Kommuninvest och påverkar därför inte likviditeten negativt. Lånen för 2021 kommer att vara 470 mnkr.
Planerade investeringar för spårvägen 2021 är högre, men lånen som togs upp 2020 kommer även täcka
delar av lånebehovet 2021 då investeringarna har blivit förskjutna i tid. Om beslutade investeringar
genomförs och budgeterat koncernresultat blir verklighet bedöms likviditeteten minska med drygt 2 mdkr
och uppgå till cirka 14,7 mdkr vid utgången 2021.

TEKNISKA JUSTERINGAR
Regionutvecklingsnämnden/Kulturnämnden
Från regionutvecklingsnämnden överförs 3,1 mnkr till Kulturnämnden för intäkter av moms på medel
utbetalade till rörelseägda folkhögskolor. Hänsyn var inte tagen till dessa vid justeringen av
Folkhögskoleverksamheten till Regionutvecklingsnämnden.

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen/Hälso-och sjukvårdsnämnderna
Från hälso-och sjukvårdsstyrelsen överförs 1,3 mnkr hälso-och sjukvårdsnämnderna. Justeringen avser
specialistandvård för åldersgruppen 20-23 år

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen/Regionstyrelsen(Personalutskottet)
Från hälso-och sjukvårdsnämnderna överförs 17,6 mnkr till Regionstyrelsen. Justeringen avser 40 platser för
praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP), seminarieprogram och studierektor, riktade till
primärvårdsverksamheter inom vårdval vårdcentral

Justering av investeringsram
Naturbruksstyrelsen
Naturbruksstyrelsens verksamhetsstyrda ram för fastighetsinvesteringar ökas med 2,2 mnkr (totalt 6,8 mnkr)
med anledning av tidsförskjutning av investeringen i ny maskinhall. Omfördelningen möjliggörs av
omflyttning i den ägarstyrda investeringen Hästcentrum Axevalla där den ägarstyrda följdutrustning för 2021
minskas med 2,2 mnkr.

Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00095-1 Regionstyrelsens beslut om Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Detaljbudget 2021.pdf

Detaljbudget 2021

16 (20)

EKONOMIBILAGOR
Resultat- och balansräkning
RESULTATRÄKNING (Mnkr)

2021
Budget

2020
Budget

2020
Utfall

2019
Utfall

Patientavgifter
Såld vård
Försäljning av varor och tjänster
Specialdestinerade statsbidrag
Biljettintäkter
Övriga intäkter och bidrag
Summa verksamhetens intäkter

1 450
1 957
1 625
3 591
2 705
2 550
13 879

1 442
1 944
1 679
2 977
3 701
2 652
14 394

1 290
1 672
1 414
5 556
2 434
2 781
15 148

1 402
1 893
1 407
3 110
3 565
2 615
13 992

Personalkostnader inkl. inhyrd personal
Köpt vård
Trafikkostnader
Köp av tjänster
Läkemedelskostnader
Material och varor
Lämnade bidrag
Lokal- och energikostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

-34 563
-6 007
-7 716
-3 498
-5 836
-3 699
-1 872
-2 103
-3 359
-2 750
-71 398

-34 340
-5 290
-8 225
-3 482
-5 607
-3 742
-1 901
-1 889
-2 481
-2 496
-69 453

-34 076
-5 435
-7 749
-3 403
-5 850
-4 138
-1 794
-2 062
-2 223
-2 574
-69 304

-33 836
-5 261
-7 888
-2 974
-5 339
-3 778
-1 983
-1 966
-2 167
-2 378
-67 571

Verksamhetens nettokostnader

-57 520

-55 059

- 54 156

-53 580

46 007
6 378
5 992
58 377

45 509
5 050
5 328
55 888

45 038
4 710
7 030
56 778

44 612
4 861
5 015
54 488

858

829

2 622

909

30
-391

37
-830

383
-1 184

888
-733

492

36

1 822

1 063

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Generella statsbidrag
Summa skatt, utjämning, generella statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
ÅRETS RESULTAT
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2021

2020

2019

Budget

Budget

Utfall

201

84

241

25 857
9 155

23 285
10 540

18 852
9 373

757
685

173
438

173
512

36 655

34 520

29 152

353

398

444

Mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
- Byggnader och mark
- Maskiner och inventarier
- Finansiell leasing
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd

319

351

319

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

4 512
12 750

4 825
7 164

4 819
10 225

Kassa och bank

500

500

1 930

Summa omsättningstillgångar

18 081

12 840

17 292

Summa tillgångar

55 089

47 758

46 888

492

36

1 063

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

165
8 921

165
7 463

165
7 676

Summa eget kapital

9 583

7 664

8 904

22 588

22 276

20 123

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat

Avsättningar
Avsättningar pensioner
Övriga avsättningar

2 491

2 000

2 625

25 079

24 276

22 748

Skulder
Långfristiga skulder

4 314

3 077

1 846

Kortfristiga skulder

16 113

12 741

13 390

Summa skulder

20 427

15 818

15 236

Summa avsättningar
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Summa eget kapital, avsättningar och skulder

55 089

47 758

46 888

Ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser

21 241

22 611

22 980

Intäkter 72 256 mnkr
6%
4%
2%

Skatteintäkter

2%
5%

Utjämning och generella
statsbidrag
Specialdest statsbidrag
Patientavg

17%

Såld vård
64%

Biljettintäkter
Övriga intäkter
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Kostnader 71 398 mnkr

19%
Kostnader för personal och
bemanningsföretag
Läkemedelskostnader
Köpt vård

4%
48%

Externa hyror
Trafikkostnader

11%

Avskrivningar
2%

Övriga kostnader
8%
8%
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Regionbidrag

Justerat
Tekniska
regionbidrag
justeringar
2021

Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

44 126,080
11 731,484

-17,620
-18,920

44 108,460
11 712,564

Hälso- och sjukvårdsnämnderna
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd

32 394,596
5 489,963
4 349,483
5 339,224
6 637,057
10 578,869

1,300
0,134
0,288
0,060
0,553
0,265

32 395,896
5 490,097
4 349,771
5 339,284
6 637,610
10 579,134

Regionutveckling
Regionutvecklingsnämnden
Miljönämnden
Kulturnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Serviceverksamheter
Fastighetsnämnd
Servicenämnd
Hälsan & stressmedicin
Regiongemensamt
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen (inkl. arkivnämnden)
varav Personalutskottet

Revisorskollegiet
Patientnämnderna
Koncernbanken
Moderförvaltningen
Summa regionbidrag

7 665,798
980,755
115,160
1 115,329
5 454,555

-3,100
3,100

357,434
305,612
31,573
20,249
5 617,492
90,676
3 973,547
1 041,277

357,434
305,612
31,573
20,249
17,620
17,620
17,620

25,833
26,244
-302,080
1 803,272
57 766,804

7 665,798
977,655
115,160
1 118,429
5 454,555

0,000

5 635,112
90,676
3 991,167
1 058,897
25,833
26,244
-302,080
1 803,272
57 766,804
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Skickad

Översänder patientnämndernas senaste rapport för kännedom till nämnder och styrelser.
Rapporten och ytterligare information finns på patientnämndernas webbplats:
www.vgregion.se/patientnamnden.

Hälsningar,
Robin Lyktberg
Nämndsamordnare
Patientnämndernas kansli
Västra Götalandsregionen
Telefon: 0700-82 59 39
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Patientnämndens klagomål ger inte en bild av hur
sjukvården i stort fungerar men visar på patienters
upplevelser då de inte har varit nöjda i kontakten
med vården.
På det viset kan deras berättelser ge en vägledning i
på vilka sätt sjukvården kan förbättras och anpassas
efter människors behov.
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Inledning

Patientnämndernas kansli tar
emot synpunkter och klagomål
på offentligt finansierad hälsooch sjukvård, tandvård och
kommunal hälso- och sjukvård
inklusive skolhälsovård i Västra
Götalandsregionen. Patienters
synpunkter har en viktig roll
i vårdens utveckling. I lag
(2017:732) om stöd vid klagomål
mot hälso- och sjukvården
anges att patientnämnderna

året med pandemin

–

ska bidra till kvalitetsutveckling,
hög patientsäkerhet och till
att verksamheterna inom
hälso- och sjukvården anpassas
efter patienternas behov och
förutsättningar genom att årligen
analysera inkomna klagomål och
synpunkter samt uppmärksamma
landstinget eller kommunen
på riskområden och hinder för
utveckling av vården.

patientnämnderna i västra götalandsregionen
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Sammanfattning

Den 11 mars 2020 klassade
Världshälsoorganisationen,
WHO, spridningen av det nya
coronaviruset som en pandemi.
I början av 2021 rapporterar
Folkhälsomyndigheten att närmare
500 000 personer har bekräftats
som smittade i Sverige. Siffran för
Västra Götalandsregionen är cirka
78 0001. Patientnämnderna i Västra
Götalandsregionen har sedan mars
månad följt antal klagomål som
har koppling till virussjukdomen,
direkt eller indirekt.

Totalt kom 365 klagomål in under 2020 som tydligt
visade sig ha en koppling till pågående pandemi.
Det vanligaste klagomålet gällde tillgängligheten till
vård, och framför allt klagomål på inställda besök och
fördröjd undersökning, behandling eller operation.
Patienterna uttryckte ofta en förståelse för att
väntetiden blivit längre men i många fall upplevde
de konsekvenser i form av ökat lidande och oro.
Patienter klagade på brister i kommunikation och
då framför allt en otydlighet i information om nya
rutiner, både inom primärvård och sjukhusvård.
Ibland förekom också en upplevelse av bristande
bemötande. I klagomål gällande bristande hygien
och skyddsåtgärder har patienterna upplevt att
vårdpersonalen inte har haft full kunskap om, och
inte efterlevt hygienregler för att förhindra smitta.
Berättelser kom in om covidsjuka patienter som inte
har upplevt sig hjälpta, antingen i det akuta skedet
eller vid långdragna symtom. Klagomål finns också på
att vårdgivaren felaktigt har misstänkt covid-19 och
tiden till riktigt diagnos har förlängts.

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har flera
anhöriga upplevt att deras äldre närstående inte har
fått den vård och omsorg som de har haft behov
av i samband med covid-19 eller annan sjukdom.
Besöksrestriktionerna har hindrat dem från att vara
delaktiga i skeendet och omsorgen och de har
upplevt att de inte har fått tillräcklig information om
tillstånd och behandlingsinsatser.
Pandemin är ännu inte över och det finns möjligheter
att använda patienternas berättelser för att ytterligare
förbättra vården och bidra till att öka kunskapen
kring hur hälso- och sjukvården vid denna och
framtida pandemier kan förbättras för att tillgodose
de behov och förutsättningar som patienter har.

1 Smittskydd Västra Götalands statistik om covid-19 –
Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)
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Bakgrund

Corona
Året 2020 kommer alltid att förknippas med
coronapandemin som till sin omfattning drabbade
hela världen på ett dramatiskt och oväntat
sätt. Det finns ett stort antal virus som tillhör
coronavirusfamiljen, de flesta förekommer hos olika
djurarter och endast ett fåtal virustyper kan smitta
mellan djur och människa. I slutet av 2019 upptäcktes
ett nytt coronavirus i Kina som kan smitta människor
och som fick namnet SARS-CoV-2. Covid-19 är det
officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det
nya viruset.

Sjukdomen covid-19
Sjukdomen är hos de flesta människor en
luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan
förekomma som hosta och feber. För att ställa
diagnos krävs ett test som analyseras i laboratorium.
De flesta får lindriga besvär och behöver endast
2
3
4
5
6
7

egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med
exempelvis svårigheter att andas2.
Hög ålder har beskrivits som den främsta riskfaktorn
för allvarlig sjukdom och död. De som blir allvarligt
sjuka behöver ofta lång tid för återhämtning
och det har visat sig att cirka fem procent av alla
drabbade får långvariga besvär av till exempel svår
trötthet, hjärntrötthet eller andfåddhet, så kallad
långtidscovid. Många av dessa patienter hade tydliga
symtom på covid-19 under våren men testades inte
då de inte krävde sjukhusvård. Detta gör att vården
inte alltid bemöter dem som om symtomen beror på
sjukdomen. Två specialistmottagningar för patienter
med långtidscovid har i nuläget startats i landet3.
WHO rapporterar den 29:e december att fler än
79 miljoner människor har konstaterats insjuknat i
covid-19 i hela världen och fler än 1.7 miljoner har
avlidit4. Covid-19 var under det första halvåret 2020
den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige5.

Hälso- och sjukvården
Utbrottet av det virus som orsakar covid-19 har ställt
hela samhället inför svåra prövningar. Sjukvården har
behövt ställa om och det har krävts prioriteringar där
planerade besök och operationer har fått skjutas upp.
Många patienter har också själva valt att inte besöka
vården. Vården har stått, och står fortfarande inför
stora utmaningar med ökande vårdbehov av patienter
med covid-19, rehabiliteringsbehov för de som varit
sjuka, upprätthållande av den ordinarie vården och
hantering av den vård som har skjutits upp6.
Vårdens omställning men också rädslan för att
söka vård har gjort att en del patienter inte fått
diagnos eller vård i den tid som de under vanliga
omständigheter skulle ha fått.
Analyser som SKR, Sveriges kommuner och regioner,
och regionala cancercentrum har gjort i samverkan
visar att uppskattningsvis 3000–4000 personer i
landet inte har fått sin cancer diagnosticerad på
grund av pandemin7.

Om viruset och sjukdomen – Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Allt fler söker hjälp för långtidscovid | Vårdfokus (vardfokus.se)
Weekly epidemiological update – 29 December 2020 (who.int)
Dödsorsaker första halvåret 2020 (socialstyrelsen.se)
Pandemin och hälso- och sjukvården, Sveriges kommuner och regioner
700 västsvenskar kan ha oupptäckt cancer | VGRfokus
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Resultat

Klagomålen har analyserats och kategoriserats utifrån
verksamhet men också utifrån innehåll. De kategorier
som framkom av innehållet var Tillgänglighet,
Testning, Bristande hygien, Konsekvenserna av
besöksrestriktioner, Vård vid covid-19 eller annan
allvarlig sjukdom samt Kommunikation.
Resultatet presenteras övergripande i ärenden som
gäller testning och kommunikation. Övriga kategorier
redovisas per typ av verksamhet. För statistik se
bilaga.

Testning
Indikationerna och rutinerna för testning av
pågående infektion har under årets gång förändrats,
från att ha varit tillgängligt endast för personer som
behövde sjukhusvård till en mer storskalig testning
där test-kit för provtagning också har lämnats ut för
provtagning hemma och drive-in-test har ordnats.
Regeringen har satsat mer än nio miljarder för att
möta det stora behov som finns av masstestning och
smittspårning8.
Gällande testning av pågående covid-19 eller test
för antikroppar finns 72 synpunkter registrerade.
Flertalet ärenden gällde primärvården och vanligaste
synpunkterna var att informationen om provtagning
var bristande, att det var brist på tider eller att svaret
var försenat. Patienter ansåg att det begränsat
rörelsefriheten och fått ekonomiska konsekvenser då
återgång till arbete hindrades.
”Ett minderårigt barn testades positivt men
vårdcentralen dröjde mer än en vecka efter att
svar kommit med att meddela vårdnadshavare.
Detta innebar att de som vistats i barnets närhet
innan provtagning inte fick kunskap och kunde
vidta åtgärder.”

FOTO: ENG FOTO

Totalt inkom 365 klagomål och
synpunkter under året, i rapporten
också kallade ärenden, som
tydligt innehöll en upplevelse av
effekter av pågående pandemi
och som analyserades och
presenteras i rapporten. Dessutom
tog patientnämndernas kansli
emot ett antal frågor som inte
resulterade i registrerat klagomål.

8 Regeringen.se
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Under sommaren upptäcktes brister i ett så kallat
test-kit som används för att påvisa pågående covid19-infektion. Detta resulterade i att cirka 3 900
personer i landet fick ett felaktigt positivt svar. I
Västra Götalandsregionen drabbade detta cirka 1500
personer och till patientnämnden inkom 24 klagomål
som gällde felaktigt svar. Anmälare som kontaktande
patientnämnden hade ofta förlorat arbetsinkomst på
grund av testet, då de var hemma och isolerade med
eller utan symtom. Patienterna hade varit hemma i
upp till fem veckor med förkylningssymtom som inte
var covid-19. Patienterna berättade även om oro för
svår sjukdom då man var i riskgrupp eller oro för att
ha smittat närstående. Ärenden registrerades inte på
enskilda vårdgivare för dessa klagomål och patienter
som vände sig till patientnämnden hänvisades till Löf
för fråga om ekonomisk ersättning
I de ärenden som gällde information ansåg
anmälarna att informationen på vårdcentralen
angående testning var otydlig. Det var svårt att
se vilka tider som fanns och att hitta information
om var man kunde vända sig om tiderna var slut.
Övergripande synpunkter inkom där man ansåg att
en gemensam sida för bokning av tester borde finnas,
där man ser vilka vårdcentraler som har tid. Detta
skulle underlätta bokning och möjliggöra att testning
kunde ske på den vårdcentral som låg närmast
hemmet, och inte där man var listad.
Klagomål inkom också gällande nekad provtagning
under våren, speciellt för patienter i riskgrupp eller
barn.
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Kommunikation
Sjukvården har behövt ändra rutiner vid både
prioritering av besök och vid besök. Patienter
upplevde informationen kring ändrade rutiner
som otydlig och otillräcklig. Synpunkter har också
inkommit där patienter har upplevt en bristande
information om de tillhör en riskgrupp eller inte.
Detta har orsakat att de har varit osäkra på om de
kan arbeta och vårdcentralen eller mottagningen har
inte kunnat ge svar. Klagomål inkom också gällande
otydlighet vid rådgivning om när eller var man skulle
söka vård vid symtom, samt om brister i bemötandet i
samband med kontakten.
Patienter uttryckte en oro till vårdgivaren som de
upplevde inte togs på allvar. Det har funnits en oro då
vårdgivaren har föreslagit upprepade besök, besök för
undersökning i annan stad eller gett råd till patienter
att uppsöka akutmottagning. Några patienter har
haft behov av nya recept och vårdgivaren har inte
kunnat skriva recepten utan ett fysiskt besök eller
provtagning. Patienterna har inte velat följa råden på
grund av oro för smitta och tyckt att vårdgivaren inte
har anpassat råden efter omständigheterna.

Kommunal hälso- och sjukvård
Klagomålen gällande den kommunala hälso- och
sjukvården avsåg vården på särskilda boenden för
äldre men också vård given av hemsjukvård och
ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Alla klagomål är
anmälda av närstående, alla patienter var äldre och
i 8 av 15 ärenden var patienten avliden när anmälan
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inkom. Flera anmälningar kom in från närstående
som uppfattat att beslut om palliativ vård tagits
utan samtal med närstående och utan att noggrann
personlig bedömning gjorts av läkare. Ärenden finns
också registrerade hos primärvården då läkare på
vårdcentral tagit dessa beslut.

Vård vid covid-19 eller annan allvarlig
sjukdom
Två klagomål gällde att patienterna haft annan
diagnos och närstående ansåg att vården
försämrades då personal felaktigt misstänkte
covid-19. Patienterna skickades därför inte till
akutmottagningen eller skickades då det var för
sent. Några klagomål handlade om patienter som
drabbades av covid-19 och anmälarna har upplevt
att deras äldre närstående inte har fått den vård
och omsorg som de har haft behov av i samband
med sjukdomen, som tillräcklig symtomlindring i
slutskedet. Närstående har inte heller fått tillräcklig
information om behandlingsinsatser.
”Anmälaren undrar vem som är ansvarig för
att hens åldriga förälder dog på ett plågsamt
sätt utan någon form av lindrande sjukvård.
Anmälaren anser att en etisk reflektion kring
frågor om människosyn och åldrande behövs.”

Konsekvenser av besöksrestriktioner
Många närstående medverkar i vården och omsorgen
om den som är äldre, också när den äldre personen
bor på ett särskilt boende. Under perioder med
besöksförbud har närstående upplevt att de inte
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”Anmälarens åldriga mamma är boende på
äldreboendet. Anmälaren upplever nu ett
bristande förtroende för vården på boendet
och utebliven delaktighet och information.
Sedan coronapandemins start har boendet
besöksförbud. Det har för anmälaren inneburit
att delaktigheten i mammans vård har blivit
mycket försämrad och de upplever också att
isoleringen har påverkat henne mycket negativt.
Då de pratar med mamman på telefon uppfattar
de henne som dement, orolig och ångestfull och
ibland sluddrande med en röst som om hon är
kraftigt medicinerad. Närstående har inte fått
något klart besked om hur man planerar vården,
vilken utredning som görs eller vilka åtgärder
som planeras för att hjälpa föräldern.”
Flera närstående har upplevt en brist på information
från boendet som har gjort att man inte har haft
kunskap om hur den anhörige har haft det. I ett
fall berättar en anmälare om vilken stor försämring
av hälsotillståndet som hade skett när hen väl fick
träffa sin närstående. Då informationen hade varit så
bristfällig blev anmälaren chockad.

En anmälare fick inte sitta hos sin förälder under de
sista dagar även om man visste att slutet närmade
sig. Den boende hade tillsyn var fjärde timma och
hittades vid en sådan tillsyn avliden.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat
regionerna med syfte att se om äldre som bor
på särskilt boende har fått vård och behandling
utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller
konstaterad covid-19. IVO gör bedömningen att
ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att
säkerställa detta9.

Primärvård
Tillgänglighet
Flest antal klagomål handlade om tillgängligheten till
vårdcentraler eller jourcentraler. Klagomålen gällde
att både nekas att fysiskt komma in på vårdcentralen,
bli nekad akut besök samt att planerade besök och
behandlingar blev inställda.
Patienter som har kontaktat patientnämnden har
ofta visat en förståelse för att vården har tvingats
ställa in och skjuta upp planerade besök men har
samtidigt uttryckt en oro över vilka konsekvenser
det kan få. I inkomna klagomål har det varit tydligt
att det för äldre eller sjukliga personer har inneburit
oro när behandling skjuts upp. Det gäller också
årliga kontroller som skjuts upp på obestämd tid då
patienter är oroliga för till exempel biverkningar av
läkemedelsbehandling.

9 Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se
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har kunnat följa hur deras anhöriga har mått, hur
de har ätit eller hur effekten av nya läkemedel har
varit. Detta har varit sådant som närstående brukat
följa och också hjälpt sina anhöriga att signalera till
vårdgivaren när det inte har fungerat eller när den
äldre har fått ett ändrat behov. Närstående upplevde
negativa konsekvenser då de inte gavs tillåtelse att
besöka sina äldre familjemedlemmar på grund av
pandemin och därmed inte kunde medverka i vården
och omsorgen.

9

Året med pandemin - ny rapport från patientnämnderna - SKAS 2021-00106-1 Året med pandemin - ny rapport från patientnämnderna : Året med pandemin.pdf

Patienter har klagat på att man har nekats remiss
till specialistvård med hänvisning till att vården ändå
inte kan ta emot patienterna på grund av nuvarande
omständigheter.
Vissa patienter som fått vänta på besök till
specialist eller operation har upplevt ett oklart
vårdansvar under väntetiden. Uteblivet besök gör att
vårdcentralen har nekat att förlänga ett sjukintyg eller
nytt recept.
”Patienten har svåra ryggbesvär och ska
opereras. På grund av rådande situation med
corona är operationen uppskjuten. Patienten
kan på grund av de besvär hon har inte arbeta
heltid och har varit sjukskriven under en längre
period av sin vårdcentralsläkare. Patienten bytte
vårdcentral till en närmare bostaden. Patienten
kontaktade sin nya vårdcentral, men blev
hänvisad tillbaka till den gamla vårdcentralen
med förklaringen att man på grund av covid-19
inte kan träffa patienten för en läkarbedömning.
På den gamla vårdcentralen hänvisas patienten
till sjukhuset, sjukhuset hänvisar tillbaka till
vårdcentralen. Patienten beskriver hur ingen vill
ta ansvar för sjukskrivningen. Patienten förstår
inte hur det kan bli så, då inget har ändrat sig
i hens hälsotillstånd och allt är dokumenterat i
journalen.”
Flera klagomål gäller nekat akut besök vid
vårdcentraler, bland annat för besvär med allergi,
astma eller lunginflammation.
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”En patient hänvisades av vårdcentralen till
Närhälsan Online och patienten uppfattade att
det var på grund av pandemin. Då patienten
behövde läkemedel hänvisades hon av
Närhälsan Online till jourcentral. I svar från
vårdgivaren har framkommit att det hade varit
lämpligt med besök på vårdcentralen från
början.”

Vid fråga fick patienter ibland svaret att personalen
inte kom till arbetet om de hade symtom. Patienter
upplevde också oro när de såg att personal tog i
objekt och sedan inte tvättade händerna innan de
tog i patienten. Några patienter som sökte vård
för symtom som de själva uppfattade kunde vara
covid-19 fick vänta i samma väntrum som andra
patienter.

Då den fysiska tillgängligheten till vårdcentraler har
förändrats har flera patienter upplevt att det har varit
svårt att upprätthålla sekretessen. Detta har skett då
patienter har bedömts av sjuksköterska eller läkare
utomhus eller registrerat sig inomhus med avstånd
till personal. Patienten har fått berätta, inför andra
patienter, om orsaken till besöket eller högt behövt
säga sitt personnummer.

Överlag så kan man i klagomål gällande bristande
skyddsåtgärder också se att det har funnits en brist
i information till patienterna om vilka regler som
gällde.

I flera klagomål förekom brister i bemötande i
samband med att personal informerade om minskad
tillgänglighet till läkarbesök på grund av nya rutiner.
I vissa svar från vården förekom också svar med
förklaring att personalen hade känt sig pressad.

Bristande hygien och skyddsåtgärder
”Jag som hade covid-19-symtom fick komma
in och anmäla mig i receptionen där det stod
andra människor och ombads sedan vänta i
väntrummet”
Patienter uppfattade att vårdpersonal inte följde de
rekommendationer som fanns vid tillfället. Läkare
som undersökte patienten och personal som tog
prover använde inte munskydd, visir eller handskar.

patientnämnderna i västra götalandsregionen

I många av de ärenden som gällde bristande hygien
fanns en oro över att antingen själv bli smittade vid
besöket men också att smitta andra om man hade
symtom.

Vård vid covid-19 eller annan allvarlig
sjukdom
Gällande primärvården kom 20 klagomål in som
gällde medicinsk bedömning eller vård relaterad till
covid-19 eller annan allvarlig diagnos.
I tre klagomål finns berättelser om hur patienter
sökte vård på jourcentral eller vårdcentral på grund av
besvär som svårighet att andas, långvarig feber eller
svår hosta. I kontakten har de fått råd att avvakta
bland annat på grund av att covid-19 kunde ge
dessa symtom och de kunde också vara långvariga.
Om patienten fick komma på besök bedömdes
att patienten inte var tillräckligt sjuk för att söka
sjukhusvård. Patientnämnden tillskrev vårdgivaren
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Flera ärenden finns där patienter med fastställd eller
trolig covid-19 diagnos upplevt sig mycket trötta och
tagna, med olika symtom, också många veckor eller
månader efter sjukdom. Vid besök på vårdcentralen
anser läkare att de ska gå tillbaka till arbete men
patienterna upplever att de inte orkar.
”Patienten var sjuk i förmodad covid-19. Tester
togs först efter flera veckor och var negativa.
Patienten mådde fortfarande inte bra och hade
fortsatt feber. Patienten uppger att läkaren
inte trodde det kunde vara covid-19 med tanke
på negativa provsvar. Läkaren menade att
patienten skulle börja arbeta på heltid igen
trots feber och att hen arbetar med småbarn.
Detta var mycket krävande för patienten,
hen uppger att hen var nära att svimma flera
gånger, kroppen kändes stressad och det var
svårt att sova. Patienten hade feber i nästan två
månader. Patienten vill att vården blir medvetna
om vad covid-19 kan orsaka, i form av att
sjukdom och symtom kan pågå under lång tid
och att patienterna får läka ut sjukdomen innan
återgång till arbete.”
I två ärenden var patienten ett barn under 10 år
där symtom förklarades som annan sjukdom och
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besök på akutmottagning krävdes för att diagnosen
covid-19 skulle ställas.

Sjukhusvård
Tillgänglighet
Det vanligaste klagomålet var också inom
sjukhusvården brister i tillgänglighet. Klagomålen
gällde framför allt uppskjuten vård i form av
uppskjutna utredningar, behandlingar och ingrepp.
Utredningar har också försenats på grund av att
väntetider till röntgen har blivit mycket långa
Flera klagomål kom från personer som var över 70
år och nekades behandling med hänvisning till deras
ålder vilken innebar en risk vid besök i verksamheten.
En patient väntade på strålbehandling som
smärtbehandling i samband med en cancersjukdom
som var i palliativt skede. Han uttryckte oro och
besvikelse när verksamheten meddelade att han nu
inte fick komma för behandling. En kvinna uttryckte
att hon uppfattade det som åldersdiskriminering
när hon inte fick komma för planerad gynekologisk
behandling.
Under 2020 blev många planerade operationer
uppskjutna. Patientnämndens totala mängd
klagomål gällande väntetider till vården gick ner
under 2020 vilket kan tolkas som en förståelse för
vårdens behov av att prioritera vården av covid-19patienter. I klagomål gällande uppskjuten operation
beskrivs i många fall att patienterna inte har velat
belasta sjukvården för att efterfråga ingrepp inom
vårdgarantin. Flera av dem har beskrivit att de nu
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FOTO: VALENTIN

i ett ärende där patienten medicinerats mot
lunginflammation men avled på sjukhus på grund av
hjärtsjukdom. I svar från vårdgivaren framkommer
att man anser att det finns en risk att läkare felaktigt
misstänker coronavirus och att det är viktigt att
inte glömma differentialdiagnoser som till exempel
hjärtinfarkt eller lungemboli.

11

Året med pandemin - ny rapport från patientnämnderna - SKAS 2021-00106-1 Året med pandemin - ny rapport från patientnämnderna : Året med pandemin.pdf

”Patienten förstår att operationen blir inställd
men förstår inte att kontakten med patienten
blir inställd på grund av pandemin.”
En del patienter har upplevt att de har blivit dåligt
bemötta vid besked om lång väntetid och uppfattat
att det beror på stress.
”Patienten upplevde ett mycket dåligt
bemötande, operationskoordinatorn
meddelade att de som personal var mycket
belastade med olika uppgifter och att de
hade en kaotisk situation relaterade till
pågående coronapandemi vilket patienten
borde förstå. Patienten reagerade på att
operationskoordinatorn lade över sin egen
upplevelse av stress på den enskilda patienten.
Patientens enda fråga var när hen kunde
förvänta sig en operationstid men fick inte
något svar. Patienten tog så illa vid sig av
operationskoordinators bemötande att hen
valde att lägga på luren. Patienten har efter
detta inte vågat ta ny kontakt men nu har
besvären försämrats.”
Inom psykiatrisk vård gällde klagomålen främst att
behandling i form av gruppterapi ställdes in eller
att man inte fick tillgång till fysiska besök som
vanligt och att telefonbesök inte upplevdes vara av
samma kvalitet som ett fysiskt möte. Det förkom
också ärenden där patienter blev utan läkemedel

året med pandemin

–

då provtagning ställdes in på grund av pandemin.
Enligt vårdgivaren var provtagningen ett krav för att
patienterna skulle få sitt läkemedel, och patienter
begränsades i sin vardag då man inte fick sitt recept.
Klagomål har också inkommit på förlängd väntan av
neuropsykiatrisk utredning för barn.
Personalbristen inom vården har också påverkat
tillgängligheten och några patienter klagade på att
det var svårt att få telefontid till mottagning.

Bristande hygien och skyddsåtgärder
Patienter uppfattade att personal hade
förkylningssymtom och var nära patienter utan
att ta på skyddsutrustning. I några ärenden har
vårdpersonal sagt att man tar på skyddsutrustning
om patienten önskar det men patienterna har inte
vågat säga till.
”Patienten uppger att läkaren vid
undersökning var i patientens omedelbara
närhet, 10–20 cm från ansiktet, och förde
samtal. Skyddsutrustning i form av visir
bars inte. Patienten upplevde sig vara i en
beroendeställning till läkaren och påtalade
därför inte att hen önskade att läkaren bar
visir. Patienten finner det anmärkningsvärt
att läkaren utsatte både hen och sig
själv för smittorisk genom att inte bära
skyddsutrustning.”

FOTO: JOHAN FRÄMST

lämnar klagomål på grund av ökade smärtor, minskad
rörlighet, ökad oro för försämring och i vissa fall
svårigheter att få kontakt med verksamheten.

I ett klagomål beskriver en patient med
cancersjukdom hur han uppfattar att personal och
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patienter generellt på sjukhuset inte agerar enligt
föreskrifter och att personalen har ett ansvar att
också säga till patienterna.
”Vårdpersonalen bör testas frekvent för
att fastställa att de inte är smittade med
Corona, bära munskydd, hålla avstånd och
uppmärksamma detta för de patienter som inte
respekterar detta”.
Två närstående klagade på att patienter flyttades till
avdelning där man visste att patienter med Covid-19
vårdades.

Vård vid covid-19 eller annan allvarlig
sjukdom
I några av dessa klagomål har patienten besökt
akutmottagning med symtom på sjukdomen, men
har inte uppfyllt alla kriterier för att bli inlagda på
sjukhus. De har sedan snabbt försämrats i hemmet
och behövt vård ett par dagar senare och avlidit på
sjukhus. Ärenden finns också angående patienter
som haft covid-19 och vårdats på sjukhus för det
eller för annan sjukdom primärt. De har fått åka hem
när de förbättrats men i dessa fall har patienter eller
närstående haft synpunkter på att det har varit för
tidigt. Patienterna har varit i för dåligt skick eller har
kommit hem till en situation där man har varit rädd
att de ska smitta någon i familjen, ibland har person
i riskgrupp funnits i hushållet. Tydligt är att flest
ärenden i denna kategori finns i maj och juni och få
ärenden har kommit in i slutet på året.
I fem klagomål anger patient eller närstående
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att patienten har blivit smittad vid vårdtillfälle på
vårdavdelning. Tre av dessa patienter avled och i
ett ärende svarar vårdgivaren att en händelseanalys
påbörjats.
I många svar från vårdgivaren kan ses beklagande
och en omsorg om att förklara för närstående på
vilket sätt det har varit svårt att förutse försämring
och vad orsaken kan ha varit till att patienterna inte
har klarat den svåra infektionen. Sjukdomen har
varit ny för alla och vårdgivarna förmedlar att de har
upplevt sig otillräckliga i att förmedla information om
tillstånd och prognos.
Det fanns också klagomål från patienter som
upplevt att vårdgivaren inte har kunnat ge tillräcklig
omvårdnad under vårdtiden.

sjuksköterska har misstänkt covid-19 och gett råd
om egenvård eller antibiotika. Två av patienterna
fick inte komma in på akutmottagningen på
grund av misstanken. Patienterna har sedan visats
sig ha allvarliga diagnoser så som lungcancer,
njurbäckeninflammation och inflammation i
hjärtklaff som också ledde till stroke. I ett ärende
har vårdgivaren i svaret ansett att man har brustit i
bedömning och behandling.

Konsekvenser av besöksrestriktioner
I 31 inkomna klagomål har patienter eller närstående
berättat om på vilket sätt besöksrestriktionerna i
sjukhusvården har påverkat förloppet negativt. I
alla ärenden förutom de som gäller förlossning har
närstående anmält till patientnämnden.

”I samband med att patienten blev inlagd för
vård på karantänavdelning för patienter med
covid-19 fick patienten kraftig ångestattack
då hen reflekterade över att hen kanske aldrig
skulle få återse sitt barn och att barnet kanske
skulle kunna mista patienten som förälder.
Patienten som mådde både fysiskt och psykiskt
dåligt vädjade till läkaren att få hjälp att lindra
ångesten. Patientens önskan var inte i första
hand att få medicin utan kanske någon som
kunde sitta ned och prata med patienten så hen
kunde behärska ångesten. Läkaren bemötte
detta med att svara att patienten behövde lära
sig att hantera sina tankar och känslor.”

”En patient sökte hjälp på grund av huvudvärk
och personal på 112 föreslog ambulans till
akutmottagning för att utesluta blödning
i hjärnan. Patienten skickades hem från
akutmottagning med besked om godartad
huvudvärk. På annan akutmottagning samma
dygn fick närstående följa med in, läkare
beslutade då om MR som visade blödning som
utgått från metastas i hjärnan. Närstående fick
senare svar från sektionschef att viktiga symtom
missades då hen inte fick följa med in och därför
inte kunde berätta för vårdgivaren vad som
hänt.”

Fyra klagomål handlade om patienter som sökt vård
vid akutmottagning eller ambulans och läkare eller

Exempel finns också där närstående upplevde att
förloppet för inneliggande patienter blev försämrat
då de inte kunde finnas med och signalera försämring.

patientnämnderna i västra götalandsregionen
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För personer som i vardagen har stor hjälp av sina
närstående med till exempel kommunikation,
har det inneburit svårigheter då vårdgivaren har
nekat närstående att följa med in i ambulans, på
akutmottagning eller till vårdavdelning. Svårigheten
har inneburit ökat lidande för den sjuke men
närstående har också uppfattat att vården har
försämrats.
Det har också gällt patienter med psykisk ohälsa där
närstående ofta har fungerat som stöd för den som
är sjuk och nu har nekats detta.
Åtta klagomål inkom som gällde förändrade rutiner i
samband med graviditet och förlossning. Att pappan
inte fick lov att medverka på ultraljud uppfattades
negativt i klagomål där paret tidigare hade förlorat
ett barn under graviditeten. Bristen på information
i kombination med att mödravården ställde in
kursverksamhet inför förlossning förorsakade en stor
oro. Man var bland annat orolig för hur vården skulle
hantera komplikationer och visste inte om mamman
skulle bli tvungen att föda själv vid eventuell
pågående infektion.

hjälp kunde inte ges av vårdpersonalen på
grund av rådande arbetsbelastning. I fyra
dygn var patienten på BB, kunde inte lyfta
sitt barn själv. Patienten har förståelse för
rådande situation med corona men anser att
vårdgivaren bör organisera sin verksamhet på
ett sätt som kan tillgodose patienternas behov
av information och omvårdnad så att vården
uppfattades som värdig. Händelsen har påverkat
patientens psykiska välmående negativt.”

Övrig vård
13 klagomål har inkommit gällande privat
specialistvård som har avtal med Västra
Götalandsregionen. I de flesta ärenden förkom
klagomål gällande tillgänglighet till besök och
utredningar samt brister i skyddsutrustning hos
personalen och trängsel i väntrum. Tre klagomål har
inkommit gällande Folktandvården, synpunkter har
främst gällt brister i användande av skyddsutrustning
eller trängsel i väntrum.

Några kvinnor lämnade klagomål på att stödet från
personalen på BB inte hade varit tillräckligt då partner
inte hade fått vara kvar, detta skedde efter kejsarsnitt,
operation eller traumatisk förlossning.
”En patient fick en förlossningsskada och fick
vänta i nio timmar på operation för att åtgärda
skadan. Efter operationen fick patientens
partner inte vara kvar på sjukhuset. Patientens
rörlighet var mycket nedsatt och nödvändig

året med pandemin
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Analys

Kunskapen om viruset, sjukdomen och behandlingen
ökar. Pandemin är ännu inte över och det finns
möjligheter att använda patienters och närståendes
berättelser för att ytterligare förbättra vården. Dessa
kan bidra till att öka kunskapen kring hur hälsooch sjukvården vid denna och framtida pandemier
kan förbättras för att tillgodose de behov och
förutsättningar som patienter har.

i kontakten mellan patient och vårdgivare. För
de närstående som inte har kunnat medverka i
omsorgen om sina nära, både på särskilda boenden
och på sjukhus, har bristen på information och insyn
fått stora konsekvenser. För den närstående i form
av oro över att inte vara med i förloppet men också
för patienterna som har saknat det stöd som en
närstående innebär vid sjukdom.

I en grupp inkomna klagomål till patientnämnden
kan ärenden ses där synpunkten inte direkt är
relaterad till sjukdom eller pandemins effekter på
sjukvården men där grunden är en oro för smitta.
Den allmänna oron och kanske också en upplevd
otydlighet i informationen från myndigheter kan
ha påverkat patienterna som i sina berättelser har
uppgett att vårdgivaren inte har anpassat rutinerna
efter rådande omständigheter.

Patienter och närstående som har kontaktat
patientnämndernas kansli har ibland haft förslag
på lösningar på problem som gällde bokning eller
information. Synpunkter kom in där man ansåg att
en gemensam sida för bokning av tester borde finnas.
Detta skulle underlätta bokning och möjliggöra
att testning kunde ske på den vårdcentral som låg
närmast hemmet, och inte där man var listad.

Överlag i de klagomål som är analyserade, i varje
kategori, kan man se att många patienter och
närstående har efterfrågat en tydligare och mer
enhetlig information. De har också önskat en
större tydlighet i vem som bär ansvar för patienten
när vården fördröjs, och att omprioriteringen av
vården inte ska behöva innebära en sämre kvalite
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De personer som stod inför en förlossning och ansåg
att det fanns en brist på detaljerad information
upplevde en risk i att man ofta behövde vända sig
till sociala medier för information när vårdgivaren
brast i att förmedla kunskap. Man efterfrågade en
utveckling av alternativa lösningar och en möjlighet
till mer personcentrerad vård.

patientnämnderna i västra götalandsregionen

I många svar från vårdgivaren kan ses beklagande
och en omsorg om att förklara för närstående på
vilket sätt det har varit svårt att förutse försämring
och vad orsaken kan ha varit till att patienterna
inte har klarat den svåra infektionen. Vårdgivarna
beklagar ofta upplevelsen och förmedlar ibland att de
har upplevt sig otillräckliga i att förmedla information
om tillstånd och prognos till närstående. I svar från
primärvården har kunnat ses att vårdgivaren tror att
upplevelsen av att inte känna sig lyssnad på kan ha
förstärkts eftersom provtagning av covid-19 inte kom
igång förrän efter flera veckor.
Denna rapport blir ett bidrag till den utvärdering
som kommer att göras av hanteringen av
pandemin i Västra Götalandsregionen. En nationell
sammanställning kommer också att göras av
inkomna klagomål till alla patientnämnder i Sverige.
Patientnämnderna i Västra Götalandsregionen
kommer att fortsatt följa klagomål och synpunkter
gällande pågående pandemi av covid-19.
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Bilaga 1 Statistik

Antal klagomål
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Kommunikation
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Bristande hygien och skyddsåtgärder
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Vård vid covid-19 eller annan sjukdom

52

Testning

72
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116
0
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Patientsäkerhetsberättelse 2020 - :

Denna behandling ' Patientsäkerhetsberättelse 2020' har inget tjänsteutlåtande.

Rapport och beslut – uppdrag öka tillgängligheten inom BUP - :

Denna behandling ' Rapport och beslut – uppdrag öka tillgängligheten inom BUP' har inget tjänsteutlåtande.

Status/förklaring till väntande BUP - :

Denna behandling ' Status/förklaring till väntande BUP' har inget tjänsteutlåtande.

Prioriterade ST-tjänster 2022 - :

Denna behandling ' Prioriterade ST-tjänster 2022' har inget tjänsteutlåtande.

Information om palliativ vård - :

Denna behandling ' Information om palliativ vård' har inget tjänsteutlåtande.

Statusuppdatering landningsplats SkaS Lidköping - :

Denna behandling ' Statusuppdatering landningsplats SkaS Lidköping' har inget tjänsteutlåtande.

Vårdplatsstruktur - :

Denna behandling ' Vårdplatsstruktur' har inget tjänsteutlåtande.

Uppföljning åtgärder för ekonomi i balans - :

Denna behandling ' Uppföljning åtgärder för ekonomi i balans' har inget tjänsteutlåtande.

Effekt åtgärdsplan läkemedel 2020 och åtgärdsplan läkemedel 2021 - :

Denna behandling ' Effekt åtgärdsplan läkemedel 2020 och åtgärdsplan läkemedel 2021' har inget tjänsteutlåtande.

Kvalitet och patientsäkerhet - :

Denna behandling ' Kvalitet och patientsäkerhet' har inget tjänsteutlåtande.

Omfallsplan - :

Denna behandling ' Omfallsplan' har inget tjänsteutlåtande.

Omställningsarbetet - :

Denna behandling ' Omställningsarbetet' har inget tjänsteutlåtande.

Ekonomi och produktion - :

Denna behandling ' Ekonomi och produktion' har inget tjänsteutlåtande.

Inspel VÖK 2022-2023 - :

Denna behandling ' Inspel VÖK 2022-2023' har inget tjänsteutlåtande.

Covid -19/Nya normala - :

Denna behandling ' Covid -19/Nya normala' 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.

