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1 Sammanfattning 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ansvarar för att genom överenskommelser 
och avtal tillgodose behovet av vård hos nämndområdets invånare.  

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd pekar i detaljbudgeten för 2022 på vikten 
att fortsätta arbetet mot fastställda områden och lyfter särskilt aktiviteterna om 
tillgängligheten, utskiftning av vård från Sahlgrenska universitetssjukhuset till 
Sjukhusen i väster, planeringen av verksamhet på Högsbo närsjukhus och 
Wieselgrensplatsen, fortsatt digitalisering av hälso- och sjukvården och jämlik 
vård inom nämndens område. 

Nämnden uppmärksammar samtidigt effekterna av coronapandemin, det 
uppdämda vårdbehovet och postcovid vård som är svåra att överblicka och kan 
komma att kvarstå under lång tid.  

Under 2022 kommer nämnden, i dialog med utförarstyrelserna, verka för en 
fortsatt tillitsbaserad uppföljning och utveckling av de vårdöverenskommelser 
som parterna tecknar. 

Nämnden för en fortsatt nära dialog med staden kring arbetet med en god och nära 
vård och utifrån de folkhälsoavtal som har tecknats med samtliga socialnämnder i 
Göteborgs Stad. Som en del i nämndens befolkningsansvar förs dialoger med 
patient- och brukarföreningar och pensionärsråd. 

Ekonomi 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd budgeterar 2022 en ekonomi i balans. 
Budgeten läggs utifrån ett normalår, då regionfullmäktige avser utanför ordinarie 
beställning- och ersättningssystem hantera det uppdämda vårdbehovet och 
postcovid vård som uppstått i samband med covid-19 pandemin 

Nämndens intäkter består av regionbidrag 11 053,3 miljoner kronor samt riktade 
statsbidrag 199,8 miljoner kronor. Medlen används i huvudsak för att finansiera 
invånarnas hälso- och sjukvård enligt överenskommelser, avtal och lagar. 
Nämnden reserverar medel för ytterligare insatser i syfte att förbättra 
tillgängligheten till vård för invånarna i Göteborg.   
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2 Verksamhet 
Som beställarnämnd bedriver Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ingen egen 
verksamhet. Nämnden tecknar överenskommelser och avtal med utförare för att 
tillgodose behovet av vård hos invånarna i nämndens geografiska område. 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna är enligt reglementet Västra Götalandsregionens 
primära samverkansaktör med kommunerna för utveckling av den nära vården. 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd bedriver en aktiv samverkan med 
Göteborgs Stad, med utgångspunkt i målgrupperna för samverkansinsatser: barn 
och unga, äldre och personer med psykisk funktionsnedsättning samt missbruk 
och beroende.  

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd detaljbudget 2022 följer regionfullmäktiges 
budget med indelning i prioriterade mål och fokusområden. Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd berörs av tre av regionfullmäktige prioriterade målen och har 
själva beslutat om ett eget mål: 

• Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten 
förbättras. 

• Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka. 
• Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård. 
• Skillnader i livsvillkor ska minska.  

I avsnitt 2.1 framgår de mål och fokusområden som nämnden kommer att arbeta 
med under 2022. Under varje fokusområde finns tillhörande aktiviteter som 
nämnden avser att särskilt arbeta med. Utgångspunkten för nämndens aktiviteter 
är nämndens Mål- och inriktning 2022-2023 som beslutades i juni 2021.  

I avsnitt 4.1 återfinns nämndens aktiviteter som följs upp i ordinarie uppföljning 
till exempel nämndens uppföljningsplan i vårdöverenskommelserna. Vid 
identifierade avvikelser arbetar nämnden med handlingsplaner och åtgärdsplaner. 
Uppföljning av nämndens arbete med mål, fokusområden och aktiviteter redovisas 
under 2022 i samband med delårsrapportering och årsredovisning.  

 

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget 

2.1.1 Mål: Den medicinska kvaliteten ska öka och den 

organisatoriska effektiviteten förbättras 

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, 
inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, är att erbjuda en 
sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård, som ges med högsta kvalitet 
och patientsäkerhet, och som alltid utgår från den enskilda patientens behov och 
erfarenheter. Detta ska i ett längre perspektiv förebygga sjukdom och minska 
behovet av vårdinsatser och lidande hos patienten, samtidigt som samhällets 
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resurser används på mest effektiva sätt. Nämnden planerar att under 2022
genomföra följande aktivitet:

Genomföra en behovsanalys av cancergenetik på kor t och lång sikt

Planerad

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

I linje med partnerskap har utförare och beställare samverkat i framtagande av
uppföljning av vårdöverenskommelser vilket lägger grund för en mer tillitsbaserad
uppföljning. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds mål, som är specifikt riktade
till utföraren, följs upp i samband med dialogmöten eller på annat sätt som
överenskommits av parterna. Dialogmöte innebär att utförare och beställare
träffas, både på politisk- och tjänstepersonsnivå för uppföljning av
vårdöverenskommelser.

Beställare och utförare ska genom partnerskap och gemensamt ansvarstagande
verka för att nå regionfullmäktiges prioriterade mål och långsiktiga strategier samt
att uppfylla vårdöverenskommelserna. Nämnden kommer genom
överenskommelser och avtal fortsatt arbeta mot en högre grad av tillitsbaserad
styrning och uppföljning.

Arbeta för en högre grad av tillitsbaserad styrning och uppföljning

Pågående

2.1.1.2 Fokusområde: Delar av den planerade vården på akutsjukhusen
ska flyttas ut till närsjukhus eller andra specialistmottagningar

Nämnden kommer under 2022 att verka för följsamhet till inriktningsdokumntet
Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland. Det omfattar
bland annat utskiftning av vård från Sahlgrenska universitetssjukhus till
Sjukhusen i Väster, planeringen av verksamhet på Högsbo närsjukhussjukhus och
Wieselgrensplatsen, samt arbete kring samverkansområden; jourcentraler och
vårdcentraler med tilläggsuppdrag för psykisk hälsa (UPH). För att bidra ti ll att
flytta ut den planerade vården på akutsjukhusen till närsjukhus eller andra
specialistmottagningar, har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställt två
aktiviteter för 2022:

Följer förberedelsearbetet för att flytta beställning från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset till Sjukhusen i väster , för flytt av vård till Högsbo
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Närsjukhus och Angereds Närsjukhus, i enlighet med tidigare regionala beslut.

Planerad

Följa upp överflyttning av somatisk specialistvård från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset till Sjukhusen i väster /Kungälvs sjukhus, i enlighet med
regionstyrelsens beslut den 20 april 2021 § 111.

Planerad

2.1.2 Mål: Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

God tillgång till hälso- och sjukvård är en mycket prioriterad fråga. Efterfrågan av
hälso- och sjukvård styrs av invånarnas hälsoläge, men också av vårdens
tillgänglighet. Alla invånare ska få den akuta och den planerade vård de behöver i
rätt tid, men många patienter och invånare upplever idag brister i tillgänglighet,
bemötande och service.

För att bidra till att öka invånarnas tillgång till den vård de behöver har Göteborgs
hälso- och sjukvårdsnämnd under 2021 genomfört en utredning om sammanhållen
kvinnosjukvård och planerar att 2022 fortsatt följa genomförandet av utredningens
resultat och genomförande.

Bevaka begärda utredningar om en sammanhållen kvinnosjukvård, och tillse att
eventuella beslut med anledning av dessa genomförs

Pågående

2.1.2.1 Fokusområden: Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna
för både förstabesök och behandling

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd följer kontinuerligt frågor om tillgänglighet
och väntetider i dialog med utförarna, ett arbete som intensifierats under covid-19-
pandemin och kommer att vara fortsatt prioriterat när verksamheten successivt
ställer om till ordinarie vård inklusive omhändertagande av det uppdämda
vårdbehovet. Det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin hanteras i särskild
ordning via den regionala särskilda tillgänglighetsledningen (RSTL) och
finansieras av regionstyrelsen.

Nämnden eftersträvar att invånarna inom Göteborgsnämndens område ska få den
vård de behöver i rätt tid. Nämnden lyfter särskilt att nationellt och regionalt
fastställda garantitider ska följas och har fastställt följande aktivitet för
fokusområdet:

Kontinuer ligt följa måluppfyllelse till vårdgarantierna samt standardiserade
vårdför lopp inom cancersjukvård, vid behov vidta åtgärder
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Pågående

2.1.2.2 Fokusområde: Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för
barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Barn och ungdomars psykiska hälsa är en central fråga för Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd. För att bidra till att öka tillgängligheten och korta väntetiderna
för barn och ungdomar med psykisk ohälsa följer Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd området särskilt i ordinarie uppföljningar (se avsnitt 4.1) och har
fastställt följande aktivet:

Följa upp att verksamheter utvecklas enligt regional utvecklingsplan för barn och
unga

Planerad

2.1.2.3 Fokusområde: Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska
öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar

Digitaliseringens möjligheter ska användas för att ge invånarna en trygg och säker
vård som skapar värde, ökar delaktigheten samt ger medarbetarna en attraktivare
arbetsplats. Nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och implementeras.

Invånarnas tillgång till, och framför allt utnyttjande av, digitala vårdformer har
ökat kraftigt under 2021, i hög utsträckning som en konsekvens av covid-19-
pandemi. Nämnden kommer fortsatt att särskilt att bevaka området under 2022
dels i vårdöverenskommelser, dels som ett särskilt område i uppföljningsplaner
för vårdcentraler och rehabenheter genom följande aktiviteter:

Följa upp att samtliga vårdgivare erbjuder digitala vårdmöten

Planerad

Följa upp att internetbaserade tjänster erbjuds, särskilt till patienter med
kroniska sjukdomar

Planerad

F öl j a upp att re komm endat i oner na i rapport ’ 1177 Vårdguiden på t el ef on’
omhändertas, samt utveckla digitala vårdtjänster på 1177 Vårdguiden

Planerad
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2.1.3 Mål: Primärvården ska bli den naturliga ingången för
personer i behov av vård

För att omställningen av vården ska bli av behövs en stark primärvård där
vårdcentralerna är navet. En mer utvecklad och resurssäkrad nära vård och
proaktivt arbetssätt i kombination med att prioritera patienter med störst behov är
centrala delar.

2.1.3.1 Fokusområde: Minskat behov av slutenvård på sjukhusen
genom tillskapande av fler mobila och nära vårdformer

För att minska behovet av slutenvård behövs en väl utbyggd tillgänglig och nära
vård, såväl digital som fysisk, inom nämndens område. Primärvården ska utgöra
basen i den nära vården och kunna ge en effektiv, bred och lättillgänglig sjukvård
för de flesta vårdbehoven.

Nämnden verkar för en fortsatt utveckling av första linjens sjukvård genom
följande fastställda aktiviteter:

Kartlägga behovet av förbättr ingar inom den somatiska vården för boende på
Boende med särskilt stöd, BMSS

Planerad

Säkerställa for tsatt specialiserad palliativ vård i hemmet

Pågående

Bevaka beslut om ’F ärdplan – l änsgem ensam st rat egi f ör god och nära vård’ , och
vidta åtgärder vid behov

Planerad

2.1.3.2 Fokusområde: Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för
psykisk ohälsa

Genom att arbeta med första linjens vård för psykisk ohälsa avlastas den
psykiatriska specialistvården, och ger därmed möjlighet till förbättrad vård för
patienter med behov av specialistvård.

För att bidra till en fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk
ohälsa, har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställt en aktivitet för 2022:

Följa upp tillgänglighet och kontinuitet för patienter med psykisk ohälsa inom
primärvård

Planerad
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2.2 Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 

Omställningen av hälso- och sjukvården, tillgänglighet och kvalitet ingår som en 
del i de överenskommelser och avtal som nämnden tecknar och inom vårdvalen 
där nämnden har ett uppföljningsansvar. Nämndens uppdrag är att stödja, följa 
upp och efterfråga resultat samt vid behov vidta åtgärder.  

2.3 Framtidens vårdinformationsmiljö 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd stödjer arbetet med framtidens 
vårdinformationsmiljö och bevakar planeringen ur ett tillgänglighetsperspektiv 
men har inget uttalat ansvar för genomförandet. Nämndens presidium lyfter vid 
behov frågan om det nya IT-stödet vid dialoger med Göteborgs Stad.  

2.4 Regiongemensamt 

2.4.1 Miljö 

Som beställare har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd i sina avtal och 
överenskommelser regiongemensamma skrivningar om miljö- och 
hållbarhetsarbetet som vårdgivare har att förhålla sig till.  

Nämndens sammanträden 2022 förläggs i första hand till Regionens hus i 
Göteborg dit förbindelserna med kollektivtrafik är mycket goda. Nämndens 
sammanträdeshandlingar är i digitalt format vilket innebär en minimering av 
pappersanvändningen.  

2.4.2 Social hållbarhet 

Nämndens egna mål att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska (se avsnitt 
4.1) faller väl inom intentionerna för regionfullmäktiges beslutade mål för Social 
hållbarhet 2030.  

Vidare har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd slutit samverkansavtal om 
folkhälsoinsatser med samtliga socialnämnder i Göteborgs Stad. Avtalen är en 
grund för de gemensamma folkhälsoinsatserna och reglerar åtaganden, 
organisation och inriktning för samarbetet mellan staden och nämnden. Arbetet 
handlar både om insatser som förbättrar folkhälsan generellt och särskilda insatser 
till de grupper som har den sämsta hälsan i syfte att minska skillnader i hälsa. 

Som befolkningsföreträdare, och utifrån vikten av den lokala förankringen, driver 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ett aktivt dialogarbete med pensionärsråd 
och brukar- och patientföreningar. 

2.4.3 Intern kontroll 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd arbetar i enlighet med de rutiner och 
riktlinjer som finns för intern kontroll i Västra Götalandsregionen. Nämnden 
påbörjade vid sitt septembersammanträde processen för plan för intern kontroll 
2022 och valde en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag. I början av oktober 
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gjorde nämnden en gemensam riskinventering av nuvarande identifierade risker 
genom ett röstningsverktyg. En fördjupad riskanalys kommer att genomföras med 
underlaget som grund i arbetsmöten med utsedd arbetsgrupp. Ett förslag till plan 
för internkontroll 2022 planeras att behandlas vid nämndens 
novembersammanträde.  



Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Detaljbudget 2022 12(32) 

3 Ekonomi 

3.1 Ekonomiska förutsättningar 

Regionfullmäktige beslutade i juni om budget 2022 inkluderande hälso- och 
sjukvårdsnämndernas regionbidrag. Regionbidraget räknas upp med två procent. 
Resursfördelningsmodellen tillämpas, vilket innebär att regionbidraget omfördelas 
mellan den fem hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt förändringar i 
befolkningsunderlaget. De nämnder som genom den uppdaterade 
resursfördelningen får ett sänkt regionbidrag kompenseras av ett extra tillskott. 
Detta för att garantera minst två procents uppräkning av respektive hälso- och 
sjukvårdsnämnds regionbidrag. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd tilldelas en 
högre andel i resursfördelningen och kompenseras därför inte ytterligare. 

Regionstyrelsen beslutade i oktober om tilläggsbudget 2022. Hälso- och 
sjukvårdsnämnderna tillförs extra medel för att möta specificerade 
tillgänglighetskrav, exempelvis ökad finansiering av Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets regiongemensamma vård.  

Nämndens budget 2022 är lagd utifrån ett normalår. Det uppdämda vårdbehovet 
och postcovid vården till följd av pandemin hanteras i särskild ordning via den 
regionala särskilda tillgänglighetsledningen (RSTL) och finansieras av 
regionstyrelsen.  

Regionstyrelsen beslutade i juni om riktade statsbidrag 2022. De riktade 
statsbidrag som tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna är i nivå med tidigare år. 
Fördelningen mellan de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna görs enligt den 
uppdaterade resursfördelningen. Det är en skillnad mot tidigare år och innebär en 
ökad andel för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. De riktade statsbidragen 
finansierar i huvudsak uppdrag som är inarbetade i vårdöverenskommelser och 
tilläggsöverenskommelser med utförarna.  

Regionfullmäktige beslutade i februari 2021 om omtag i arbetet med ersättningar 
till sjukhusen i egen regi. Tidigare beslut om former och tider för införandet av 
ändrat ersättningssystem upphävdes. Istället fick regionstyrelsen i uppdrag att 
lämna förslag på en förenklad ersättningsmodell för sjukhusen åren 2022-2023 
och föreslå en ny ersättningsmodell från 2024. Den förenklade 
ersättningsmodellen för 2022-2023 beslutades i regionstyrelsen i juni 2021.  

Utöver ovan nämnda beslut, har Göteborgs nämnden i arbetet med budget och 
vårdöverenskommelser beaktat följande:  

• Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2022  

• Anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2022-2023  

• Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland 

• Handlingsplan 2021 Omställning hälso- och sjukvård 

• Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och Inriktning 
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Riskdelning för effekter av gemensamma priser  

Steg ett i införandet enligt det tidigare beslutet om gemensamma priser är 
genomfört och inarbetat i vårdöverenskommelserna. Det har medfört en 
ekonomisk påverkan genom omfördelning mellan nämnderna. Denna påverkan 
kvarstår och är inarbetad i den förenklade ersättningsmodellen för sjukhusen. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden är därför överens om att fortsatt tillämpa en 
riskdelning mellan nämnderna i syfte att upprätthålla vårdvolymerna vid 
sjukhusen. Detta i enlighet med regionstyrelsens tidigare uppmaning att fördela de 
ekonomiska riskerna under införandeperioden av gemensamma priser.  

Riskdelningen som infördes i detaljbudget 2020 ligger kvar som grund, men är 
uppdaterad enligt konsumtion 2019 och prisnivå 2021.  
 
Regleringen av riskdelningen 2022 kommer att ske enligt budget.  

 

Riskdelning gemensamma priser 2022, miljoner kronor 
  HSNN HSNV HSNG HSNS HSNÖ Totalt 
Avsättning riskdelning  -44,3 -54,9 -86,1 -35,1 -42,8 -263,1 
1- Hantering effekt gemensamma priser 55,7 28,9 0,0 105,7 0,8 191,1 
2- Utökad beställning SU 4,0 29,6 0,0 3,8 3,5 40,8 
3- Återstående poster 4,5 5,4 0,0 3,5 17,8 31,2 

Riskdelning per nämnd  19,9 9,0 -86,1 77,9 -20,8 0,0 
 

Beskrivning av riskdelningen gemensamma priser 

Hälso- och sjukvårdsnämndernas avsättning till riskdelningen finansieras av den 
del av tidigare ersättning för strukturella obalanser, som återfördes till nämnderna 
i samband med införandet av gemensamma priser. Den andra delen av 
ersättningen för strukturella obalanser inarbetades i de gemensamma priserna. 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna använder medlen enligt följande:  

1. 191,1 miljoner kronor används för att kompensera de nämnder som till 
följd av de gemensamma priserna får ökade kostnader för sjukhusvård.  

2. 40,8 miljoner kronor används för att kompensera nämnder för att 
möjliggöra en utökad volymbeställning vid Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 2020. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
finansierar sin del av utökningen genom det ekonomiska utrymme som 
frigörs genom sänkta priser för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  

3. De återstående 31,2 miljoner kronor använd att kompensera de nämnder 
som har en ansträngd situation inom andra områden. Regleringen sker i två 
steg. Först kompenseras östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som avsatt 
mer än de får i kompensation steg 1 och 2 och som utan justeringen skulle 
behövt vidta åtgärder för ekonomi i balans. Kompensationen är 17,8 
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miljoner kronor. Återstående 13,4 miljoner kronor fördelas mellan de tre 
nämnder som har underskott i budget 2022. 

 

Förenklad ersättningsmodell för sjukhusen från 2022 

Den förenklade ersättningsmodell som beslutats i regionstyrelsen i juni 2021 
innebär att sjukhusen ersätts med 100 procent anslag för de vårduppdrag som 
ingår i vårdöverenskommelserna. Anslagen utgår från vårdöverenskommelser 
2021 uppräknat med två procent och med beaktande av överenskomna 
förändringar. Samma hantering gäller nästa år, vilket leder till långsiktiga och 
transparenta förutsättningar. Anledningar till en förenklad ersättningsmodell för 
sjukhusen är bland annat att produktion och registrering av produktion kan 
påverkas under införandet av Millenium. 

För att stimulera ökad tillgänglighet har överenskomna basvolymer i 
vårdöverenskommelserna sänkts med 30 procent avseende första besök och 
behandlingar för vård som omfattas av vårdgaranti. Medlen har lyfts ur 
vårdöverenskommelserna och hanteras istället inom den utökade ramen för 
tillgänglighetssatsningar. I jämförelse med 2021 utgörs därmed nittiosju procent 
av sjukhusens ersättning av anslag inom vårdöverenskommelserna. Resterande tre 
procent ersätts efter uppnådd produktion utanför vårdöverenskommelserna. 

 

Solidarisk hantering av tillgänglighetssatsningar  

Hälso- och sjukvårdsnämnderna har budgeterade medel för 
tillgänglighetssatsningar vid regionens sjukhus och hos externa leverantörer. Den 
förenklade ersättningsmodellen som beskrivs ovan, medför att nämndernas budget 
för tillgänglighetssatsningar utökas med de medel som lyft ur ordinarie 
vårdöverenskommelser.  

Nämndernas samlade budget för tillgänglighetssatsningar uppgår därmed till 
1 175,7 miljoner kronor. Nedanstående tabell redovisar fördelning per hälso- och 
sjukvårdsnämnd, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds del är 374 miljoner 
kronor.  

Tillgänglighetssatsningar, miljoner kronor 

  HNN HSNV HSNG HSNS HSNÖ Totalt 

Budget 2021 70,8 87,2 140,5 55,0 67,8 421,2 

Budget 2022 
         

184,7  
         

278,4  
        

374,0  
       

158,9       179,6   1 175,7  
 
Ägaren ansvarar via den regionala särskilda tillgänglighetsledningen (RSTL) för 
produktionsstyrning av den samlade kapaciteten av tillgänglighetssatsningar, som 
finansieras av de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna samt av regionstyrelsen. Det 
kan bland annat innebär omfördelningar mellan regionens sjukhus avseende 
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interna tillgänglighetssatsningar samt tilldelade volymer till sjukhusen för externt 
upphandlade vårdavtal. Syftet är ett optimalt nyttjande av resurserna.  
Nämnderna kommer även att under 2022 tillämpa den av regionstyrelsen 
rekommenderade solidariska hanteringen mellan de fem hälso- och 
sjukvårdsnämnderna avseende dessa medel. Det innebär att nämnderna 
gemensamt tar ansvar för att nämndernas samlade budget för 
tillgänglighetssatsningar kommer till användning.  
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3.2 Resultat 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd budgeterar 2022 en budget i balans,  

Resultatrapport, miljoner kronor 
Göteborgs hälso-och 
sjukvårdsnämnd, 

belopp i miljoner kronor 

Budget 2022  Prognos 2021 
per augusti 

Budget 2021  

Högspecialiserad vård  

 Högspecialiserad vård   -1 168,2  -1 184,0  -1 176,0  

 Summa Högspecialiserad vård   -1 168,2  -1 184,0  -1 176,0  

 Länssjukvård  

 Sjukhus i regionen  -7 706,5  -7 236,5  -7 276,2  

 Privata specialister i regionen  -188,2  -215,5  -202,0  

 Utomregional länssjukvård  -265,2  -249,1  -254,1  

 Summa Länssjukvård  -8 159,9  -7 701,1  -7 732,3  

 Primärvård  

 Hjälpmedel   -78,5  -78,5  -76,0  

 Övrig primärvård  -589,4  -555,4  -562,4  

 Utomregional primärvård  -34,2  -27,3  -31,8  

 Summa Primärvård  -702,1  -661,3  -670,3  

 Tandvård  

 Tandvård  -328,6  -317,9  -321,9  

 Summa Tandvård  -328,6  -317,9  -321,9  

 Hablilitering mm.  

 Habiliteringsverksamhet  -267,1  -261,8  -261,8  

 Summa Habiliteringsverksamhet  -267,1  -261,8  -261,8  
 

 Folkhälsomedel  -27,7  -24,1  -25,8  

 Läkemedel  -182,2  -175,0  -173,0  

 Samordningsförbund mm  -19,5  -19,7  -19,7  

 Nämndkostnader  -5,1  -5,0  -5,0  

 Kanslikostnader  -31,6  -31,0  -31,0  

 Övrigt  

 Övr. administrativa kostnader  -12,1 -9,8 -9,8 

 Utvecklingsmedel -204,0 -47,0 -52,0 

 Medicinsk service  -58,8 -57,6 -57,6 
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 Finansiella kostnader/intäkter  -0,3 -0,3 -0,3 

 Summa Övrigt  -275,1 -114,7 -119,6 

 Totalsumma  -11 167,0 -10 495,6 -10 536,5 

 Regionbidrag  11 053,3 10 579,1 10 579,1 

 Övriga intäkter  199,8 187,0 182,8 

 Riskdelning  -86,1 -85,4 -85,4 

  

 Resultat  0,0 185,0 140,0 
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3.2.1 Verksamhetens intäkter 

Fördelningen av nämndens regionbidrag och övriga intäkter mellan olika 
verksamhetsområden framgår av nedanstående kommentarer. Se fördelning även i 
Resultatrapporten ovan.  

Regionbidrag 11 053,3 miljoner kronor  
Hälso- och sjukvårdsnämndernas regionbidrag har räknats upp med index två 
procent jämfört med 2021 samt fördelats om enligt den uppdaterade 
resursfördelningen. Dessutom har 140,6 miljoner kronor fördelats till de nämnder 
som fått en minskad andel av regionbidraget till följd av resursfördelningen. 
Syftet är att säkra att alla nämnder fått en ökning om minst två procent. Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd har tillförts 17,3 miljoner kronor utöver index i 
omfördelningen enligt resursfördelningsmodellen och tar därför inte del av 
tillskottet.   
I tilläggsbudget 2022 tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna 95,2 miljoner 
kronor, fördelning mellan nämnderna enligt tidigare beslutat regionbidrag. 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd del är 31,0 miljoner kronor. 
 
Justeringar av regionbidraget har gjorts enligt följande: 
 

• För centralt prioriterade ST-tjänster har 16,2 miljoner kronor överförts från 
hälso- och sjukvårdsnämnderna till personalutskottet. Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnds minskning av regionbidraget är 5,3 miljoner kronor. 
Motsvarande minskning har gjorts i vårdöverenskommelserna med sjukhusen. 

• Flera uppdrag till sjukhusen och regionhälsan flyttas från hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att arbetas in i 
vårdöverenskommelserna. Regleringen sker genom en teknisk justering av 
nämndernas regionbidrag, som sammantaget ökar med 617,1 miljoner kronor. 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds del är 201,9 miljoner kronor. Den 
kostnad som påförs de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna är i samma nivå, 
men fördelningen varierar mellan nämnderna. Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd påförs kostnader som är 2,6 miljoner kronor högre än det 
tillförda regionbidraget beroende på nämndens andel av konsumtionen hos de 
aktuella utförarna. De aktuella områdena är:  
- Akut- och prehospital verksamhet 
- Förstärkningsmedel psykiatri 
- Sprututbytesverksamhet 
- Transportorganisation neonatal 
- Stärkt kapacitet för utredning könsidentitet 
- Förstärkning transmedicinsk vård – endokrinologi 
- Regionalt traumacenter SU: uppdrag regional traumabakjour  
- Sexualmedicinska insatser för kvinnor i VGR 
- Läkemedel 
- Rehabkoordinatorer 
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- Regionalt barnskyddsteam 
- Bedömningsteam kognitiv funktionsnedsättning 
- Hälsocoach online 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen överför genom teknisk justering av regionbidrag 
60,0 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna för fortsatt utveckling 
av akutvårdskedjan. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds del är 19,6 
miljoner kronor. Nämnden beslutade vid sammanträdet den 30 september om 
fortsatt finansiering av Närakuten vid SU/Östra sjukhuset och medel har 
reserverats i budget i enlighet nämndens beslut. 

• Finansiering avseende tre uppdrag flytts från hälso- och sjukvårdsnämnderna 
till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Reglering sker genom teknisk justering av 
regionbidraget, som sammantaget minskar med till 6,8 miljoner kronor, 
nämndens del är 2,2 miljoner kronor. Uppdragen avser: FoU 
regionhabiliteringen, biobank och simulatorcentrum samt hälsoundersökningar 
samhällsplacerade barn (uppdrag till vårdcentralerna).  
 

Efter justeringar och förändringar som skett enligt anvisningar uppgår Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnds regionbidrag för 2022 till 11 053,3 miljoner kronor. 
 

Övriga intäkter 199,8 miljoner kronor 
Regionstyrelsen beslutade i juni 2021 om riktade statsbidrag 2022.  

• Ur statsbidraget God och nära vård tillförs de fem hälso- och 
sjukvårdsnämnderna 446,8 miljoner kronor, Nämndens del är 146,1 miljoner 
kronor. Medlen finansieras fortsatt insatser enligt tilläggsöverenskommelserna 
om kompletteringsbudget 2018 samt utgör delfinansiering i den utökade 
beställning som gjordes i vårdöverenskommelserna med sjukhusen 2020.   

• Ur statsbidraget Ökad tillgänglighet tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna 
150,0 miljoner kronor, Nämndens del är 49,1 miljoner kronor. Medlen 
finansierar fortsatt de utökade volymer som inarbetades i 
vårdöverenskommelserna 2021 för att ersätta den tidigare hanteringen inom 
”brutet tak”. Att särskilt notera är att ersättningen inte indexerats samt att 

fördelningen mellan nämnderna 2022 sker enligt resursfördelningen, till 
skillnad mot 2021 då de tillföres enligt kostnad i sjukhusmatrisen. 
Förändringen är resultatpåverkande för enskild nämnd, för Göteborgs hälso- 
och sjukvårdsnämnd en positiv påverkan om drygt 13 miljoner kronor. 

• Ur statsbidraget Insatser inom området Psykisk hälsa och Suicidprevention 
tilldelas hälso- och sjukvårdsnämnderna 13,6 miljoner kronor, Nämndens del 
är 4,6 miljoner kronor. Nämnden beslutade om i juni om användning av 2021 
års medel och intentionen är fortsatt finansiering av samma verksamhet som 
tidigare år. I budget beaktas därför 2,4 miljoner kronor som delfinansiering av 
den fortsatta verksamheten vid flyktingbarnmottagningen som från 2022 
överflyttas till Regionhälsan. Resterande 2,2 miljoner kronor reserveras för 
insatsen psykologiskt stöd för de minsta barnen 0-5 år.  
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Riskdelning -86,1 miljoner kronor 

• Modellen för riskdelning beskrivs under avsnitt 3.1 Ekonomi, Ekonomiska 
förutsättningar, Riskdelning för effekter av gemensamma priser. Det är den 
modell som hälso- och sjukvårdsnämnderna arbetat fram för att ta ett 
gemensamt ansvar och fördela ekonomiska risker under införandeperioden av 
sjukhusgemensamma priser och som nu förlängs då de ekonomiska effekterna 
av de genomförda stegen fortsatt påverkar enskild nämnd.  

• I utfall kommer reglering att ske enligt de budgeterade förutsättningarna 
beskrivna i modellen.  
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3.2.2 Verksamhetens kostnader 

Nämndens kostnader har räknats upp enligt index som framgår av beslut och 
anvisningar, överenskommelser eller avtal.  För rörliga poster baserar budgeten på 
senast kända normalår (2019). Fördelningen av nämndens nettokostnader mellan 
olika verksamhetsområden framgår av nedanstående kommentarer samt 
resultatrapporten. Se även 3.2. Resultatrapporten.  

 

Högspecialiserad vård samt länssjukvård offentliga och privata sjukhus  
Budgeten avser till största del Nämndens andel av de överenskommelser och avtal 
som är tecknade med sjukhusen i Västra Götaland. Kostnaden budgeteras till 
största del utifrån andel av vårdkostnaden vid respektive sjukhus år 2019 samt 
kända förändringar. Tilläggsöverenskommelser avseende kompletteringsbudget 
finansierade av statsbidrag för God och nära vård från 2018 kvarstår även 2022.  

Justeringar av vårdöverenskommelserna har gjorts i enlighet med beslut, riktlinjer 
och anvisningar samt avstämningar med hälso- och sjukvårdsnämnder. Uppdraget 
enligt tilläggsbudget avseende regionsjukvård är inarbetad i budget och kommer 
att regleras i tilläggsöverenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
(SU). Ett flertal uppdrag och ersättningar som tidigare har finansierats via hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen har inarbetats i ordinarie vårdöverenskommelser. Se även 
under rubrik Regionbidrag. Andra generella förändringar är den ekonomiska 
regleringen för koncentration av sällanvård avseende barn med ätsvårigheter, 
endokrinkirurgi samt ryggmärgskadevården samt fortsatt avdrag av ST-tjänster för 
central prioritering och finansiering. 

Införande av förenklad ersättningsmodell för offentliga sjukhusenen medför 
förändringar av ersättningsramarna i vårdöverenskommelserna. Den största 
förändringen är avdraget på 751,8 miljoner kronor, avseende 30 procent av 
definierade basvolymer inom tillgänglighetsområdet. Medel är urlyfta ur 
vårdöverenskommelserna och överförda för hantering inom ramen för 
tillgänglighetssatsningar. För Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd flyttas 232,6 
miljoner kronor, varav 53,1 miljoner kronor från högspecialiserad vård och 179,5 
miljoner kronor från länssjukvård. En annan förändring är utökning av 
vårdöverenskommelserna med ersättningar som tidigare har omfattats av särskilda 
ersättningsmodeller för volymer utöver grunduppdraget. Dessa budgetmedel har 
tidigare omhändertagits utanför vårdöverenskommelser. Detta har gällt 
förlossningsvård samt transplantationsverksamhet, könsbekräftande operationer, 
reumarehabilitering och mammografi.  

Övriga generella förändringar i vårdöverenskommelser: 

• Koncentration av sällanvård avseende barn med ätsvårigheter, 
endokrinkirurgi samt ryggmärgskadevården 

• Avdrag av ST-tjänster för central prioritering och finansiering. 
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Högspecialiserad vård 1 156,9 miljoner kronor  

Beställning av högspecialiserad vård är en del av vårdöverenskommelsen med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samordnas mellan nämnderna i regionen 
men tecknas formellt av västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd. Utöver förändringar som beskrivs i den inledande 
texten för sjukhusvård har nedan uppdrag och ersättningar, lyfts ut från 
vårdöverenskommelsen med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och istället 
inarbetats i överenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset om sjukhusets särskilda uppdrag: 

• FoU Regionhabilitering  

• Biobank och simulatorcentrum 
 

Länssjukvård, sjukhus i regionen 7 711,5 miljoner kronor  

I budgetposten redovisas främst ersättningar för länssjukvård vid sjukhus i 
regionen, inklusive Lundby specialistsjukhus. Utöver förändringar som beskrivs i 
den inledande texten för sjukhusvård har ett antal sjukhusspecifika förändringar 
genomförts. De främsta förändringarna är följande: 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:  

• Tilläggsöverenskommelsen avseende ACT är inarbetad i 
vårdöverenskommelsen. 

• Reglering av uppdrag från Södra Älvsborgs sjukhus avseende resurs för 
läkarkompetens inom Lundströmsmottagningen. 

• Ersättning avseende inkontinensprodukter är inarbetad i 
vårdöverenskommelsen. Dessa budgetmedel har tidigare omhändertagits 
utanför vårdöverenskommelsen. 

Sjukhusen i väster: 

• Tilläggsöverenskommelser avseende minskad beställning av ortopedi, 
minskad beställning av protesrevisioner samt doulaverksamhet är 
inarbetade i vårdöverenskommelsen. 

• Reglering av uppdrag från Södra Älvsborgs sjukhus avseende liggande 
transporter. 

• Omställningsbidrag för Frölunda Specialistsjukhus från 
tillgänglighetsbudgeten har inarbetats i vårdöverenskommelsen. 

Lundby Specialistsjukhus: 

• Vårduppdraget vid Lundby Specialistsjukhus avser öppenvård inom dialys 
och njurmedicin, internmedicin, kirurgi, psykiatri, ögonsjukvård och öron-
näs-halssjukvård. Enligt vårdavtalet som gäller från 2021 finns möjlighet 
till nyttjande av option för utökning av vårduppdraget. Denna möjlighet 
har inte utnyttjats inför 2022. 
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Övriga delar inom denna budgetpost: 

• Medel för tillgänglighetssatsningar budgeteras med 374,0 miljoner kronor 
enligt beskrivet under avsnitt 3.1 Ekonomiska förutsättningar, Solidarisk 
hantering av tillgänglighetssatsningar 

• Momskompensation, en intäkt som nämnderna har rätt att ansöka om då 
momsen inte ska påverka Västra Götalandsregionens val utföra tjänster i 
egen regi eller upphandla från privata leverantörer. Nämnden 
budgeterar intäkten avseende momskompensation för köp inom externa 
avtal för tillgänglighetssatsningar under denna post. Motsvarande intäkt 
finns i andra budgetposter innehållande vård hos privata vårdgivare.  

• Kostnader för vård till personer som vistas i Sverige utan nödvändiga 
tillstånd. Budgeten finns under fler poster, som till exempel läkemedel och 
tandvård, men främst under Sjukhus i regionen.  

• Kostnader avseende personliga hjälpmedel, främst peruker. 
• Nämnden reserverar medel för Närakuten Östra sjukhuset, ASIH - 

avancerad sjukvård i hemmet, abstinensvård samt insats för del av de 
förstärkningsmedel psykiatri som överförts från Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen 

 

Privata specialister regionen 188,2 miljoner kronor 

Budgeten avser privata specialister som ersätts enligt Lagen om 
läkarvårdsersättning även kallad nationella taxan, upphandlade vårdavtal enligt 
Lagen om offentlig upphandling samt avtal genom Idéburet offentligt partnerskap. 
Specialister inom allmänmedicin redovisas under posten Övrig primärvård. I 
budgetposten ingår kostnad för IT-lösning kopplat mammografi. 

Budgeten har sänkts jämfört med 2021. Orsaken är följande:  

• Nytt avtal inom mammografi med förändrat upptagningsområde, vilket 
innebär att delar av uppdraget går över till SU. Budget flyttas till 
länssjukvård, sjukhus i regionen.  

• Ny upphandling med ändrad hantering av läkemedel, budget flyttas till 
läkemedelskostnader.  

• Uppdrag om abstinensvård planeras utföras i egen regi, budgetmedel flytta 
till länssjukvård, sjukhus i regionen.  

 
Utomregional länssjukvård 265,2 miljoner kronor 

Budgeten avser den vård på länssjukvårdsnivå som nämndens invånare får utanför 
Västra Götalandsregionen. Här ingår oplanerad vård och ambulanstransporter, 
utlandsvård/EU-vård, köpt rättspsykiatrisk vård samt valfrihetsvård.  
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Kostnadsutvecklingen för valfrihetsvård har ökat mer än vad som är avsatt i 
nämndens budget 2021. Budget 2022 ökas därför med 5,0 miljoner kronor.   
 

Primärvård 

Hjälpmedel -78,5 miljoner kronor 

Nämndens kostnad avser i huvudsak personliga hjälpmedel på primärvårdsnivå, 
förskrivna enligt ”Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel”. Ungefär 
hälften av kostnaden avser förskrivningar från enheter inom vårdval rehab.  

2022 års priser fastställs senare i höst. Ambitionen är att priset per hjälpmedel ska 
vara oförändrat. Budget är därför enligt prognos 2021.  
 
Övrig primärvård 589,4 miljoner kronor 

Inom övrig primärvård ingår både offentlig och privat primärvård.  

Den offentligt beställda primärvården avser Regionhälsans uppdrag enligt 2022 
års vårdöverenskommelse. Verksamheter som inkluderas är till exempel 
ungdomsmottagningar, barnmedicinska mottagningar, mödrahälsovård och 1177 
vårdguiden på telefon. Samtliga ersättningar till Regionhälsan övergår 2022 till 
anslag. Undantag är endast målrelaterad ersättning för 1177 Vårdguiden på 
telefon. Anslagets storlek har beräknats utifrån prognos för 2022. De större 
förändringar som skett i budget 2022 är: 

• Ersättningen för till Barnmorskemottagningar i vårdöverenskommelsen 
ökar. Främsta orsaken är ökad kostnad för medicinsk service till följd av 
bland annat ny medicinsk riktlinje avseende screening. Medicinsk service 
har fram till 2021 varit en fri nyttighet.   

• Flytt av uppdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avseende 
bedömningsteam, hälsocoach online samt barnskyddsteam.  

• Flyktingbarnmottagning ingår från 2022 i beställningen till Regionhälsan.  

• Hälsodisk Hisingen lyfts ut ur beställningen. Medlen reserveras i 
folkhälsobudgeten för andra insatser på Hisingen 

 
Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och 
allmänmedicin ersatta enligt Lagen om ersättning för fysioterapi och Lagen om 
läkarvårdsersättning samt mödrahälsovård genom upphandlade avtal enligt Lagen 
om offentlig upphandling. Budgeten är oförändrad.  

I budgetposten finns också kostnaden för de utökade hembesöken, vårdcentralen 
för hemlösa, Stödcentrum mot hedersrelaterat våld sant Kris- och relationsenheten 
i Göteborg. Nämnden har här också reserverat budgetmedel för insatser enligt det 
riktade statsbidraget för Insatser inom området Psykisk hälsa och 
Suicidprevention. 
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Inom ramen för övrig primärvård budgeterar nämnderna även kostnader för 
inkontinensbidrag till Göteborgs stad och Västkom samt kostnader för transport 
av avlidna. 
 
Utomregional primärvård 34,2 miljoner kronor 

Utomregional primärvård avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion 
av primärvård utanför Västra Götalandsregionen, inklusive digitala kontakter hos 
underleverantörer i andra regioners vårdval. I budgetposten finns också en 
nettoeffekt avseende invånare från andra regioners konsumtion av primärvård i 
Västra Götalandsregionen. 

 

Tandvård 328,6 miljoner kronor 

Budgeten för tandvård avser främst två delar:  

• Konkurrensutsatta allmäntandvården för 3-19 år  

• Överenskommelsen med tandvårdsstyrelsen om bland annat förebyggande 
vård, uppsökande verksamhet, specialisttandvård och ansvar för 
tillgängligheten till vård 

Ersättningen för allmäntandvård 3-19 år är helt rörlig utan tak och inom 
vårdöverenskommelsen finns helt och delvis populationsbaserade ersättningar. En 
ökad population innebär därför ökade tandvårdskostnader för hälso- och 
sjukvårdsnämnderna. Budget 2022 är baserad på prognosticerat 
befolkningsunderlag för åldersgruppen under kommande år.  

Utöver indexuppräkningen är vårdöverenskommelsen justerad för 
befolkningsförändring inom sistahandsansvaret samt FRAMM (förebyggande 
arbete för barn och unga). Inom de prestationsersatta delarna av 
specialisttandvården har justering gjorts i fördelningen mellan fast och rörlig 
ersättning. Inom ortodonti (tandreglering) har vårdöverenskommelsens 
ersättningstak justerats från tak per hälso- och sjukvårdsnämnd till tak per 
tandvårdsklinik. Detta påverkar inte nämndens budget.  

 

Habiliteringsverksamhet 267,1 miljoner kronor 

Budgeten avser främst överenskommelsen med styrelsen för Habilitering & Hälsa 
samt avtal inom privat habiliteringsverksamhet. Ingen förändring utöver 
indexuppräkningen 

 

Folkhälsomedel 27,7 miljoner kronor 

Nämnden utgör en samverkande part i det lokala folkhälsoarbetet. Budgeten avser 
i huvudsak folkhälsosatsningar som utförs i samverkan med Göteborgs Stad. I 
budget reserveras medel för att bland annat utveckla det förebyggande arbetet på 
Hisingen. 
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Läkemedel 182,2 miljoner kronor 

Budgeten avser till största delen kostnad för förskrivning av receptläkemedel för 
vårdgivare utan eget kostnadsansvar. Det gäller bland annat läkare som ersätts 
enligt Lagen om läkarvårdsersättning, upphandlade vårdavtal enligt Lagen om 
offentlig upphandling samt privata vårdgivare utan avtal med Västra 
Götalandsregionen. Här ingår också kostnaden för utomregional förskrivning till 
nämndens invånare. Förutom receptläkemedel ingår även kostnad för förskrivning 
av nutritionsprodukter, främst från Vårdval vårdcentral samt förskrivning av 
inkontinens-, stomi- och diabetesprodukter.  

Budgeten har ökats för ändrat kostnadsansvar för läkemedel i ett nytt avtal inom 
vuxenpsykiatri. Budgeten är flyttad från privata specialister. Ytterligare faktorer 
som beaktats i budget är fortsätt ökad förskrivning från helprivata läkare.  
 
Samordningsförbund och vårdsamverkan 19,5 miljoner kronor 
Budgeten avser nämndens andel i samordningsförbundet Göteborg och Columbus 
samt nämndens andel av kostnader för vårdsamverkan Göteborg.  Budgeten är i 
nivå med 2021 beroende på oförändrad ersättning till samordningsförbudet. 

 

Nämndkostnader 5,1 miljoner kronor 
Budgeten avser kostnader som är direkt knutna till nämndens egen verksamhet 
som arvoden och nämndmöten, kurser och konferenser. Även kostnader för 
nämndens dialog med brukare och pensionärer redovisas under denna post. 

 

Kanslikostnader 31,6 miljoner kronor 
Budgeten avser nämndens kostnader för tjänstemannastöd samt administrativa 
processer 

 

Övrigt 

Nedan beskrivs de delar som ingår i denna budgetpost. 

• Övriga administrativa kostnader -12,1 miljoner kronor. Budgeten avser 
främst kostnader för IS/IT enligt den finansieringsmodell som beslutades 
av regionstyrelsen i maj 2021. Här budgeteras också nämndens del av 
utvecklingskostnader för ersättningssystem Privera samt kostnader för 
interna konsulttjänster enligt serviceöverenskommelsen. 2022 budgeteras 
också medel för tilläggsurval i enkäten Hälsa på lika villkor. 

• Utvecklingsmedel -204,0 miljoner kronor. Nämnden reserverar medel för 
utökade beställningar och uppdrag i syfte att öka tillgängligheten för 
invånarna.  

• Medicinsk service -58,8 miljoner kronor. Budgeten avser främst 
kostnader för laboratoriemedicin, bild- och funktionsmedicin samt patologi 
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som genereras av avtal ersatta enligt Lagen om läkarvårdsersättning samt 
tolktjänster för avtal ersatta enligt Lagen om läkarvårdsersättning eller 
Lagen om offentlig upphandling.  

• Finansiella kostnader -0,3 miljoner kronor. Budgeten avser reglering 
mot östra hälso- och sjukvårdsnämnden kopplat till betalningshanteringen. 

 

3.2.3 Eget kapital och obeskattade reserver 

Nämndens ingående egna kapital är 207,7 miljoner kronor, vilket utgör två 
procent av regionbidraget 2020.  

Nämnden lämnade i delårsrapporten per augusti 2021 en helårsprognos på +185,0 
miljoner kronor, 45 miljoner kronor bättre än budget. 

Till följd av andra hälso- och sjukvårdsnämnders förbättrade helårsprognoser 
bedöms Nämndens kompensation i den gemensamma hanteringen komma att 
minska med 79,0 miljoner kronor. Från 140 miljoner kronor till 61 miljoner 
kronor. Reglering planers ske i samband med bokslutsberedningen 2021. 

Nämndens bedömda återstående egna kapitalet, efter den gemensamma 
hanteringen, uppgår till 331,7 miljoner kronor. Det utgör 3,1 procent av nämndens 
regionbidrag 2021. Ytterligare reglering ner till 2,0 procent sker i samband med 
bokslutsberedningen 2021.  
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4 Fördjupning till egen nämnd

4.1 Nämndens eget mål
De tre prioriterade mål som regionfullmäktige fastställt i budget för Västra
Götalandsregionen 2022 redovisas i avsnitt 2. Utöver dessa har Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd fastställt ett eget mål utifrån förutsättningarna i nämndens område:
Att skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska.

4.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska
Att minska skillnader i befolkningens livsvillkor och hälsa har varit en av de
viktigaste frågorna för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd under en lång period.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd analyserar behov och prioriterar bland
tillgängliga resurser, för att bidra till en förbättring av befolkningens hälsa, bland
annat genom att:

Följa upp beslutade insatser inom identifierade områden där det finns
omotiverade skillnader mellan könen

Planerad

4.1.1.1 Prioritera vårdområden där det finns omotiverade skillnader
kopplade till hälsa och vård

För att prioritera vårdområden där det finns omotiverade skillnader kopplade till hälsa
och vård, har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställt två aktiviteter för 2022:

Utreda möj ligheten till nämndspecifika insatser för att minska
omotiverade skillnader inom:
förtida dödlighet, barns tandhälsa, patientupplevd delaktighet, tillgång ti ll hälso-
och sjukvård utifrån funktionsvariation, asylsökandes lägre vårdkonsumtion

Planerad

Verka för etabler ing av en vårdcentral i Hammarkullen

Pågående

4.1.1.2 Prioritera förebyggande vård för att förbättra folkhälsan

För att bidra till att prioritera förebyggande vård för att förbättra folkhälsan, har
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställt fyra aktiviteter för 2022:

Til lsammans med Göteborgs Stad skapa en gemensam organisation för
samverkan kr ing barn och unga. Pr ior iterade områden: fullföljda studier ,
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sexuell hälsa

Planerad

Projektet kr ing utökade hembesök ska utvärderas och frågan om
för längning behandlas i nämnden

Pågående

Följa upp att hälsofrämjande mötesplatser för äldre ökar , inom ramen för
det folkhälsoarbete som sker tillsammans med berörda nämnder i
Göteborgs Stad

Planerad
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4.2 Nämndens ordinarie uppföljning  

Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i juni 2021 om nämndens mål- 
och inriktningsdokument för 2022-2023. Dokumentet visar, genom de fastställda 
aktiviteterna, nämndens inriktning och prioriterade insatser för de kommande 
åren.  

Som beställarnämnd med ett befolkningsansvar har nämnden ett långtgående 
ansvar att följa upp den vård som nämnden beställt i vårdöverenskommelser och 
avtal. Flera av nämndens fastställda aktiviteter utgår från detta ansvar och 
formuleras i termer av att ”följa” eller ”följa upp”, ett beslut eller utveckling inom 

ett specifikt område. I arbetet med att följa upp resultatet av en verksamhet ingår 
ett ställningstagande från nämnden avseende eventuella åtgärder, i synnerhet vid 
avvikelser från det som beställts eller avtalats. 

4.2.1 Uppföljningsplan Vårdöverenskommelser 

För 2022-2023 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutat om 
vårdöverenskommelser med fem utförarstyrelser: 

• styrelsen för Sjukhusen i väster (SV) 

• styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) 

• styrelsen för Habilitering & Hälsa (HH) 

• styrelsen för Regionhälsan (RH) 

• tandvårdsstyrelsen (TS) 
 

För de vårdöverenskommelser som nämnden beslutat om sker uppföljningen 
genom uppföljningsplaner som beslutas i anslutning.  

Nitton fastställda aktiviteter i nämndens mål- och inriktningsdokument 2022-2023 
kommer att följas upp i enlighet med uppföljningsplan för respektive 
vårdöverenskommelse. 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds fastställda aktiviteter omhändertas i 
följande uppföljningsplan för vårdöverenskommelse 

Aktivitet  SU SV RH TS HH 

Följa upp att strålbehandling erbjuds i samma utsträckning 
som nationellt 

x     

Verka för införande av konceptet ’One stop clinic’ inom 

cancerutredningar 
x x    

Säkerställa att nämndens satsning på osteoporosvård 
genomförs och följs upp 

x  x   

Följa upp åtgärder som rör äldre sköra patienter som 
vårdas på sjukhus 

x x    

Följa upp utförarnas processer för övergång från barn- och 
ungdomsklinik till vuxenklinik 

x x x  x 
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Säkerställa tillgång till vård i narkos, inte minst inom 
tandvården 

   x  

Säkerställa tillgång till cochlea-implantat  x     

Följa upp insatser för förbättrad rehabilitering för 
cancerpatienter 

x x    

Kontinuerligt följa måluppfyllelse till vårdgarantierna samt 
standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvård, vid 
behov vidta åtgärder 

Prioriterade områden: ortopedi, ögonsjukvård, ryggkirurgi, 
ablationer 

x x    

Följa upp väntetider på akutmottagningarna, mätt i ’tid till 

triage, ’tid till läkare’ och ’total vistelsetid’ 
x x    

Följa upp genomförandet av handlingsplanen (bland annat 
införandet av ’En väg in’) för kortare väntetider för 

psykiatrisk vård för barn och unga 

x     

Följa upp att samtliga vårdgivare erbjuder digitala 
vårdmöten 

x x x x x 

Följa upp att internetbaserade tjänster erbjuds, särskilt till 
patienter med kroniska sjukdomar 

x x x x x 

Följa upp att rekommendationerna i rapport ’1177 

Vårdguiden på telefon’ omhändertas, samt utveckla 

digitala vårdtjänster på 1177 Vårdguiden 

x x x x x 

Följa upp att andelen äldre och brukare enligt LSS som 
deltar i munhälsobedömning ökar 

    x 

  

Följa upp tillgänglighet till bedömning i hemmet under 
större del av dygnet och veckans alla dagar 

x 

  

x    

Följa upp att användningen ökar av samordnad individuell 
plan, SIP, för patienter som vid utskrivning från 
sjukhusvård behöver stöd och vård från flera olika 
verksamheter 

x x    

Fortsatt satsning på, och vid behov en utökning av antalet, 
familjecentraler 

  x   

Följa upp att arbetet med ’tandboxar’ fortgår enligt plan    x  

Följa upp implementeringen av patientcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp i enlighet med 
överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och 
regioner och staten 

Prioriterade områden: stroke, osteoporos, hjärtsvikt, 
demens 

x x    
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4.2.2 Uppföljningsplan för vårdval vårdcentral och vårdval rehab  

De avtal nämnden har ingått inom vårdval vårdcentral och rehab följs löpande upp 
under året genom den årligen beslutade uppföljningsplanen för vårdval 
vårdcentral respektive vårdval rehab.  

Följande aktiviteter planeras att omhändertas i den kommande uppföljningsplanen 
för vårdval vårdcentral och vårdval rehab: 

• Följa upp att regelbundna genomgångar av läkemedelsförskrivningar 
genomförs, framför allt när det gäller multisjuka äldre 

• Följa upp att samtliga vårdgivare erbjuder digitala vårdmöten 

• Följa upp att internetbaserade tjänster erbjuds, särskilt till patienter med 
kroniska sjukdomar 

• Följa upp att rekommendationerna i rapport ’1177 Vårdguiden på telefon’ 

omhändertas, samt utveckla digitala vårdtjänster på 1177 Vårdguiden 

• Följa upp tillgänglighet till vårdcentraler 

• Följa upp andelen patienter över 70 år som har en fast vårdkontakt 

• Följa upp tillgänglighet och kontinuitet för patienter med psykisk ohälsa 
inom primärvård 

• Följa upp vårdcentralernas följsamhet till Krav- och kvalitetsboken 
avseende (krav på) kompetens kring psykisk hälsa för barn och unga 

• Följa upp att användningen ökar av samordnad individuell plan, SIP, för 
patienter som vid utskrivning från sjukhusvård behöver stöd och vård från 
flera olika verksamheter 
 

4.2.3 Regionala uppföljningar  

Inom en del av nämndens fastställda aktiviteter pågår regionala 
uppföljningar och utredningar. Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd 
bevakar de, för nämnden, aktuella regionala uppföljningar och kommer 
att hantera slutresultat från dessa i en särskild redogörelse för nämnden.   
 
Följande aktiviteter omhändertas i pågående regionala uppföljningar:  

• Följa upp att andelen vårdskador och vårdrelaterade infektioner 
minskar på sjukhusen 

• Följa upp regionala beslut för förbättrad smärtvård 

• Följa upp regionala beslut kring rehabilitering av patienter med 
långtidscovid 

• Följa upp vården för äldre med psykisk ohälsa 
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