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1 Sammanfattning 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds uppdrag är att företräda invånarna och att verka 
för en god hälsa och vård på lika villkor. Nämnden ansvarar för att genom 
överenskommelser och avtal tillgodose behovet av vård hos nämndområdets invånare, 
liksom för lokalt folkhälsoarbete i samverkan med Göteborgs stad. 

Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens område följs upp löpande under 
året, med utgångspunkt i regionfullmäktiges budget och nämndens detaljbudget. 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har haft fjorton ordinarie sammanträden, två 
planeringskonferenser, två uppföljningsseminarier och fyra nämndspecifika 
utbildningstillfällen under 2021. Med undantag för några enstaka sammanträden, så har 
tillfällena genomförts digitalt med anledning av pågående covid-19-pandemi.  

Centrala ärenden har varit tillgänglighetsfrågor, uppdrag att förbättra tillgängligheten till 
barn- och ungdomspsykiatrin, planeringen av utbudet av vård i Storgöteborg, jämlik vård 
inom nämndens område och ny modell för specialiserad palliativ vård i hemmet, som 
ersättning för nuvarande ASIH-team. 

I syfte att minska arbetsbelastningen för sjukhusen under tiden med covid-19 enligt 
regionstyrelsens beslut att begränsa uppföljningar för utförare har nämndens planerade 
uppföljningar inom en del områden påverkats.   

Nämndens presidium har under året fört en kontinuerlig dialog med Göteborgs Stad. 
Dialogerna har utgått från arbetet med god och nära vård, målgrupper för 
samverkansinsatser mellan staden och regionen samt de tecknade folkhälsoavtalen.  

Vidare har nämnden fört regelbundna dialoger med brukar- och patientföreningar och 
pensionärsråd. Samtliga möten har ägt rum digitalt 

Ekonomi 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd redovisar 2021 ett positivt resultat på 139,8 
miljoner kronor, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet 140,0 miljoner kronor. 
Den pågående pandemin har påverkat både den vård som konsumeras och vårdgivarnas 
möjlighet att utföra vård. För nämnden dels har detta medfört lägre kostnader. Det är 
främst lägre kostnader för ersättningar till Lundby specialistsjukhus samt för den 
utomregionala länssjukvården som förklarar avvikelsen men avvikelser mot budget finns 
även inom andra områden. 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har för egen del och tillsammans med Västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om ytterligare vård i Göteborgsområdet 2021. 
Finansieringen har skett inom ramen för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds 
prognosticerade tillgängliga medel 2021.  

De fem hälso- och sjukvårdsnämndernas samlade resultat är 123,7 miljoner bättre än 
budget och behovet av kompensation i den gemensamma hanteringen har därför minskat.  
Nämnden bidrar med 52,4 miljoner kronor i den gemensamma hanteringen, vilket är 87,6 
miljoner mindre än de 140,0 miljoner kronorna som beaktades i budget. Nämnden begär 
att regionfullmäktige beslutar om regleringen av 52,4 miljoner kronor i 
bokslutsdisposition 2021. 
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1.1 Viktigaste händelserna 

Nämnden har under 2021 arbetat i samma takt som ett normalår och bland annat fattat 
viktiga beslut och tagit del av händelser som: 

• Nämnden har beslutat om uppdraget om ökad tillgänglighet till barn- och 
ungdomspsykiatrin. Uppdraget sträcker sig över tre år och innebär att utveckla 
arbetssätt och samverkan inom de fem barn- och ungdomspsykiatrin-
förvaltningarna samt mellan barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården. 

• Genomgående under året följt och yttrat sig över planeringen med vårdutbudet i 
Göteborsområdet angående: utbudspunkt Wieselgrensplatsen, vårdinnehåll på 
Högsbo sjukhus och vårdinnehåll på outnyttjade färdigställda vårdavdelningar på 
Kungälvs sjukhus. 

• Nämndens har genomfört två planeringskonferens under 2021; dels ett digitalt 
tvådagarstillfälle den 9-10 mars som ägnades åt den framtagna 
behovskartläggning och prioriteringar med nämndens inriktning och arbete inför 
2022 och dels ett tvådagarstillfälle den 17-18 oktober som ägde rum på 
Bohusgården i syftet att få utrymme för den politiska dialogen och diskutera 
prioriteringar och långsiktiga insatser utifrån prognosticerade tillgängliga medel. 
Vid oktoberkonferensen landade nämnden i en fortsatt beredning av satsningar 
inom bland annat äldrepsykiatrin, samlade insatser för befolkningsökningen inom 
nämndens område och tilläggsbeställningar inom operation. Ärendena planeras 
att behandlas i nämnden under kvartal 2 2022.  

• Nämnden beslutade i oktober om vårdöverenskommelser med styrelsen för 
Sahlgrenska sjukhus, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Habilitering 
& Hälsa, styrelsen för Regionhälsan samt Tandvårdsstyrelsen. 
Vårdöverenskommelserna är tvååriga för att skapa goda förutsättningar för 
planering, stabilitet och ekonomisk långsiktighet samt betonade på ett 
partnerskap och gemensamt ansvarstagande från både beställaren och utföraren.  

• Nämnden har kontinuerligt under året följt tillgängligheten till vård i nämndens 
område och måluppfyllelse av vårdgarantin. Nämnden gav i november 2021 
ansvarig tjänsteperson i uppdrag att i början av 2022 redogöra för Sahlgrenska 
Universitetssjukhusets och Sjukhusen i västers planer för att uppnå planerad 
produktion samt sjukhusens åtgärder för att säkerställa utnyttjande av externa 
leverantörer 

• Nämnden beslutade i december att teckna avtal med fem vårdenheter i 
nämndområdet om tilläggsuppdrag för psykisk hälsa (UPH) från 2022 

• Nämnden har under året arbetet med ny regiongemensam modell för 
specialiserad palliativ vård i hemmet, som ersättning för nuvarande ASIH-team.. 

• Beslut har under året fattats med anledning av covid-19. Bland annat i januari 
2021 då nämnden delegerade till direktör för beställning och produktionsstyrning 
att samordna nyttjandet av nämndens medel för tilläggssatsningar med övriga 
fyra hälso- och sjukvårdsnämnders medel. 
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1.2 Nämndens interna arbete 2021 

Sammanträden 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har under 2021 genomfört 14 ordinarie 
sammanträden och behandlat totalt 410 protokollförda ärenden. Sammanträdena har till 
största del genomförts helt digitalt mot bakgrund av rådande rekommendationer, med 
endast presidium, sekreterare och ansvarig tjänsteperson på plats i sammanträdesrummet. 

Planeringskonferenser 

Nämndens har genomfört två planeringskonferens under 2021; dels ett digitalt 
tvådagarstillfälle i mars som ägnades åt den framtagna behovskartläggning och 
prioriteringar inför nämndens inriktning och arbete inför 2022-2023 och dels ett 
tvådagarstillfälle i oktober som ägde rum på Bohusgården med syftet att få utrymme för 
den politiska dialogen och diskutera prioriteringar och långsiktiga insatser utifrån 
prognosticerade kvarstående medel för 2022. 

Uppföljningsseminarier 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har genomfört två uppföljningsseminarier, i maj 
och oktober, där de utförarstyrelser nämnden tecknat vårdöverenskommelser med 
redovisat aktiviteter utifrån nämndens beslutade uppföljningsplaner. Vid dessa tillfällen 
har även aktuella frågor lyfts, bland annat situationen kring det uppdämda vårdbehovet 
samt planen för att hantera eventuella avvikelser hos utförarna. Även omställningen och 
den nya ersättningsmodellen för sjukhusen har varit uppe på dagordningen.  

Dialog med Göteborgs stad 

Nämndens presidium har under året fört en kontinuerlig dialog med Göteborgs Stad. 
Dialogerna har utgått från arbetet med god och nära vård, målgrupper för 
samverkansinsatser mellan staden och region samt de tecknade folkhälsoavtalen.  

Pensionärsråd och brukardialoger 

Under året har nämnden fört sju dialoger med brukar- och patientföreningar och 
pensionärsråd. Samtliga möten har ägt rum digitalt. 

Arbetsgrupper  

Nämnden har utsett tre arbetsgrupper med representanter från samtliga partier inom 
områdena: folkhälsa, barn och unga och äldre. Arbetsgrupperna har löpande under året 
träffats för att diskutera aktuella frågor inom sina respektive områden, samt initierat 
frågor till nämnden.  
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2 Verksamhet

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget
I detta avsnitt redovisas status i de aktiviteter Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd
identifierat för att bidra till tre av regionfullmäktiges mål, övriga relevanta beslut och
åtgärder som nämndens vidtagit inom respektive område samt en bedömning av i vilken
grad dessa mål samt underliggande fokusområden har uppnåtts under det gångna året.

Bedömningen görs enligt en fastställd skala:

uppnåtts, delvis uppnåtts, ej uppnåtts

Prognosen för de av regionfullmäktiges mål som berör nämnden samt nämndens egna
mål visar på en delvis måluppfyllnad.

2.1.1 Mål 1: Den medicinska kvaliteten ska öka och den
organisatoriska effektiviteten förbättras

Arbetet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling lyfts i de överenskommelser som
nämnden tecknar med utförare. Kvalitet följs upp i enlighet med uppföljningsplaner i
vårdöverenskommelserna. Nämnden har under året arbetat aktivt med partnerskap och
tillitsbaserat arbetssätt, såväl inom nämnden som genom att beställare och utförare tar ett
gemensamt ansvar för att nå regionfullmäktiges prioriterade mål, de långsiktiga
strategierna och för att uppfylla vårdöverenskommelsen.

Ett ytterligare område är att delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut
till närsjukhus eller andra specialistmottagningar. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
bidrar i arbetet att skapa effektiva produktionsenheter och ge akutsjukhusen möjlighet att
fokusera på de patienter som behöver akutsjukhusets resurser, genom ambitionen att
primärvården ska vara den naturliga ingången för personer i behov av vård.

Frågan om utflyttning av vård lyfts i regionstyrelsens rapport Hälso- och sjukvårdens
utbud och lokalisering och nämnden har under höstens sammanträden fått en redogörelse
om nämndens genomförda och planerade aktiviteter som gått i linje med
inriktningsdokument. Utifrån redovisningen konstateras att nämnden i sitt löpande arbete
beaktar och utgår från regionstyrelsens beslutade inriktning.

Vidare har nämndens presidium tillsammans med presidiet för västra hälso- och
sjukvårdsnämnden haft gemensamma presidiedialoger med berörda parter (både ägare
och utförare) gällande uppdraget att skifta ut volymer från Sahlgrenska
Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.

Aktiviteter
Nämndens satsning på osteoporosvård ska genomföras och följas upp

Pågående

Två osteoporoskoordinatorer finansieras i vårdöverenskommelsen med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. Syftet med satsningen är att effektivisera och förbättra
frakturvårdkedjan. Koordinatorerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska
samverka med koordinatorer i primärvården/Regionhälsan. Under 2021 har planerad
samverkan mellan osteoporoskoordinatorer inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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Aktiviteter
och Regionhälsan har inte kunnat genomföras på grund av covid-19.
Osteoporosmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit stängd och
koordinatorerna har varit utlånade till andra enheter till och med augusti.
Vårdenhetschef för Osteoporosmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
verksamhetschef Osteoporosenheten Regionhälsan har dock haft kontinuerliga
avstämningar under perioden.

I detaljbudgeten för 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd i sak behållit
denna aktivitet, men med en mindre justering: Säkerställa att nämndens satsning på
osteoporosvård genomförs och följs upp.

Minska andelen vårdskador och vårdrelaterade infektioner

Pågående

Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och för
Sjukhusen i väster ägde rum vid delår 2 som redogjordes för nämnden i oktober samt
planeras att följas upp i årsredovisning. Patientsäkerhetsarbetet redovisas också i
respektive förvaltnings patientsäkerhetsberättelse som anmäls till nämnden.

I detaljbudget 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd arbetat för att justera de
aktiviteter som gränsar till utförarfrågor, exempelvis att minska andelen vårdskador.
Eftersom nämnden inte bedriver någon egen hälso- och sjukvårdsverksamhet, kommer
aktiviteten inför den kommande perioden att lyda:  Följa upp att andelen vårdskador
och vårdrelaterade infektioner minskar på sjukhusen

Följa upp tillgänglig rapportering av nationella jämförelser, genom redovisning
av 'Sjukhusrapporten'

Avslutad

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 29 april 2021, § 108 att avsluta
aktiviteten.

Verksamheternas rapportering/registrering i psykiatrins kvalitetsregister ska öka

Pågående

I vårdöverenskommelser med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhus och
styrelsen för Sjukhusen i väster ingår uppföljning av hur sjukhusen säkerställer
’strukturer för kodning och registrering i patientnära system och kvalitetsregister’.
Uppföljningen täcker alltså ett bredare fält än nämndens formulerade aktivitet. Enligt
plan skulle detta följas upp vid nämndes uppföljning i delår 2, dock begärdes inga
uppgifter in från utförarna i syfte att minska arbetsbelastningen under tiden med covid-
19 enligt regionstyrelsen beslut 2020-03-31, § 100 (RS 2020-01994).

Verksamheterna bör tillse att det görs regelbundna genomgångar av
läkemedelsförskrivningar, framför allt när det gäller multisjuka äldre

Pågående
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Aktiviteter
Aktiviteten följs upp inom ramen för den löpande uppföljningen av Vårdval
vårdcentral enligt nämndens beslutade Uppföljningsplan för vårdval vårdcentral.
Uppföljningen har försvårats av den rådande covid-19-pandemin, men en
återrapportering redovisades för nämnden i juni, september och november och en
återrapportering för kvartal 4 är planerad till nämnden i mars i den samlade
avtalsuppföljningen. Vid allvarliga avvikelser kommer dessa att redovisas till nämnden
i särskild ordning.

För sjukhusen planerades aktiviteten att följas upp, i enlighet med uppföljningsplan i
vårdöverenskommelser med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset respektive
styrelsen för Sjukhusen i väster, vid uppföljningsseminarierna i maj och oktober. Dock
begärdes inga uppgifter in från utförarna i syfte att minska arbetsbelastningen under
tiden med covid-19 enligt regionstyrelsen beslut 2020-03-31 (RS 2020-01994).

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

I detaljbudget 2022 anges att nämnden ska arbeta för en högre grad av tillitsbaserad
styrning och uppföljning, vilket bland annat inkluderar kunskapshöjande aktiviteter för
nämnden samt dialoger med samtliga utförare på både politisk nivå och
tjänstepersonsnivå.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd hade i anslutning till sitt sammanträde den 29 april
ett utbildningstillfälle i tillitsstyrning och tillitsbaserat arbetssätt och ett längre
utbildningspass på temat ägde rum den 8 september.

Nämndens presidium har återkommande lyft fram frågan om tillitsbaserad uppföljning i
dialoger med utförarstyrelser, inte minst i arbetet inför vårdöverenskommelser 2022-
2023. Partnerskapet har fått en tydligare innebörd i de vårdöverenskommelser som
nämnden tecknar för kommande år där det framgår att parterna gemensamt ska arbeta
med avvikelsehantering. Händelser och förändringar som avviker från beställning och
som påverkar parternas möjligheter att fullgöra sin del av överenskommelsen ska snarast
meddelas den andra parten. Arbetet med tillitsstyrning beräknas därmed få ännu mer
genomslag nu när vårdöverenskommelserna 2022-2023 trätt i kraft. Nya
uppföljningsbilagor har tagits fram för vårdöverenskommelser 2022-2023 som är
anpassade utifrån arbetet med ökad tillitsstyrning och uppföljning

2.1.1.2 Fokusområde: Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska
problemet med överbeläggningar

Inför 2021 har anpassningar av sjukhusbeställningar gjorts för att bättre spegla verklig
produktion mellan vårdformer. Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdsstyrelsens
anvisningar om vårdvolymer och vårdformer och utveckling mot mer öppna vårdformer
och följsamhet till omställningen. Området är därmed omhändertaget inom
vårdöverenskommelsearbetet.
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Aktiviteter
Åtgärder som rör äldre sköra patienter som vårdas på sjukhus

Pågående

Enligt beslutad uppföljningsplan i vårdöverenskommelser med styrelsen för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelsen för Sjukhusen i väst planerades
aktiviteten att följas upp vid nämndes uppföljningsseminarier under året som ägde rum
i maj och oktober. Dock begärdes inga uppgifter in från utförarna i syfte att minska
arbetsbelastningen under tiden med covid-19 enligt regionstyrelsen beslut 2020-03-31
(RS 2020-01994).

Kontinuiteten i den nära vården behöver förbättras. Vårdkedjor bryts för ofta
och det är särskilt bekymmersamt för multisjuka

Pågående

För att stimulera tillgänglighet och kontinuitet för den vårdsökande bör en fast
vårdkontakt etableras. Detta är viktigt framför allt för de som har komplicerade
sjukdomstillstånd, som långvarigt sjuka barn och barn med funktionshinder, samt för
de äldre som besöker vården ofta.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde inför 2020 kompletteringar av Krav- och
kvalitetsbok Vårdval vårdcentral, med en särskild stimulansersättning till de
vårdcentraler som kan erbjuda en fast läkarkontakt för minst 70 procent av sina listade
patienter. Syftet är att stimulera en utveckling där enskilda läkare får ett tydligare
ansvar för det antal personer som vårdgivaren och den anställde läkaren kommer
överens om. Vårdcentralerna inom Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds område
erbjuder, med något undantag, fast läkarkontakt.
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2.1.1.3 Fokusområde: Delar av den planerade vården på akutsjukhusen
ska flyttas ut till närsjukhus eller andra specialistmottagningar

I Detaljbudget för 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställt två nya
aktiviteter inom detta fokusområde, som båda får direkt påverkan på arbetet med
vårdöverenskommelser:

I vårdöverenskommelser flytta beställning från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till
Sjukhusen i väster, för flytt av vård till Högsbo Närsjukhus och Angereds Närsjukhus, i
enlighet med tidigare regionala beslut

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

Nämnden har genomgående under året följt och yttrat sig över planeringen med
vårdutbudet i Göteborsområdet med utgångpunkt i regionstyrelsen inriktningsdokument
av Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, angående: utbudspunkt
Wieselgrensplatsen, vårdinnehåll på Högsbo sjukhus och vårdinnehåll på outnyttjade
färdigställda vårdavdelningar på Kungälvs sjukhus. Vi behov har frågor lyfts inom de
dialoger som nämnden har med berörda utförare.

Aktivitet
Säkerställa att nuvarande vårdvolymer bibehålls i koncentrationen av den
specialiserade vården och vid vårdförflyttningar relaterade till nytt avtal för
Lundby Specialistsjukhus

Avslutad

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 29 april 2021, § 108 att avsluta
aktiviteten.
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2.1.2 Mål 2: Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd verkar för en jämlik och tillgänglig hälso- och
sjukvård i nämndens område. Nämnden följer löpande måluppfyllelsen till vårdgarantin
och på förekommen anledning lyfter nämnden tillgänglighetsfrågor under
presidiedialoger med berörd utförarstyrelse.

Pandemin har medfört ett uppdämt vårdbehov. Åtgärder kopplat till den vårdskuld som
uppstått bereds och koordineras i regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL), i
enlighet med beslut i Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnden i januari 2021 då nämnden
delegerade till direktör för beställning och produktionsstyrning att samordna nyttjandet av
nämndens medel för tilläggssatsningar med övriga fyra hälso- och sjukvårdsnämnders
medel.

Som en effekt av pandemin har antalet digitala kontakter ökat avsevärt inom alla
förvaltningar, en utveckling som nämnden kommer bevaka även fortsättningsvis.

Aktivitet
Förbättra rehabiliteringen för canceröverlevare, inventering av
förbättringsområden med stöd av Regionalt cancercentrum

Pågående

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde den 30 juni 2021 en Handlingsplan för ännu
bättre cancerrehabilitering för patienter i Västra Götalandsregionen (HSNG 2021-
00236). Flera av de åtgärderna som finns i handlingsplanen beräknas kunna
genomföras inom ramen för vårdgivarnas befintliga uppdrag. Andra föreslagna delar
kommer drivas inom ramen för Regionalt cancercentrum Västs uppdrag. I
handlingsplanen har det identifierats några förbättringsområden som kan komma att
kräva särskild hantering och finansiering och som återkommer för behandling i hälso-
och sjukvårdsstyrelsen under första delen av 2022. Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd följer frågan.

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

Måluppfyllelsen för vårdgaranti nås inte. Till följd av pandemin finns ett uppdämt
vårdbehov. Planerad vård har fått anstå för att prioritera akuta insatser. Insatser för att
hantera det uppdämda vårdbehovet bereds och koordineras i regional särskild
tillgänglighetsledning (RSTL).

Nämnden gav den 23 november 2021, § 361, ansvarig tjänsteperson i uppdrag att senast
till den 2 februari 2022 redogöra för Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Sjukhusen i
västers planer för att uppnå planerad produktion samt sjukhusens åtgärder för att
säkerställa utnyttjande av externa leverantörer.

Aktiviteter
Följa upp väntetider för första besök och operation/åtgärd enligt vårdgarantin

Pågående



Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Årsredovisning 2021 13(47)

Aktiviteter

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster
Nämnden följer sjukhusens måluppfyllelse avseende vårdgarantin i enlighet med
fastställd uppföljningsplan. Under året har utfall redovisats i samband med uppföljning
av vårdöverenskommelser per delår. Nästa uppföljning redovisas i mars 2022 och avser
helår.

Per november var måluppfyllelsen till första besök 61 procent för Sahlgrenska
universitetssjukhus och 82 procent för Sjukhusen i väster. Utfall för Västra
Götalandsregionen var 69 procent. Måluppfyllelse till operation/åtgärd var i november
34 procent för Sahlgrenska universitetssjukhus och 69 procent för Sjukhusen i väster,
jämfört med 57 procent för Västra Götalandsregionen.

Korta väntetiderna på akutmottagningarna, mätt i 'tid till triage', 'tid till
läkare' och 'total vistelsetid'

Pågående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster
Nämnden följer sjukhusens måluppfyllelse avseende vårdgarantin i enlighet med
fastställd uppföljningsplan. Under året har utfall redovisats i samband med uppföljning
av vårdöverenskommelser per delår mars och augusti. Nästa uppföljning redovisas i
början av 2022 och avser helår.

Pandemin har lett till att samtliga akutmottagningar har fått till sig betydligt lägre
inflöde under 2020 i synnerhet under feb-april. Besöksvolymen för 2021 har under
aug-dec kommit upp i samma volym i jämförelse med 2019 som anses som närmaste
normal.

Samtliga ledtider har för Sahlgrenska universitetssjukhus och Sjukhusen i väster har
förbättrats under 2021 i jämförelser med 2020, till viss del kan det förklaras av ett lägre
inflöde.

I Detaljbudget 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd justerat denna aktivitet
något, med hänsyn till nämndens uppdrag som beställarnämnd:
Följa upp väntetider på akutmottagningarna, mätt i 'tid till triage', 'tid till läkare' och
'total vistelsetid'

Följa upp implementeringen av patientcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
i enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner och
staten. Prioriterade områden: stroke, osteoporos, diabetes, hjärtsvikt,
läkemedelsgenomgångar, äldre med omfattande vårdbehov (demens)

Pågående

I vårdöverenskommelserna anges att patienter ska erbjudas vård enligt medicinsk
prioritering och inom fastställda ledtider för vårdförlopp. Ledtider för standardiserade
vårdförlopp cancer följs enligt uppföljningsplanen till vårdöverenskommelsen.
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Aktiviteter
Under 2021 startades 2 933 standardiserade vårdförlopp på Sahlgrenska
universitetssjukhus. Av dessa klarades målledtiderna för 1 150 stycken, det vill säga 39
procent. Inom Sjukhusen i väster startades 612 standardiserade vårdförlopp och
målledtiderna klarades för 252 stycken, det vill säga 41 procent. Mer detaljerad
uppföljning kommer i den samlade avtalsuppföljningen i mars.

Med anledning av covid-19 har nämnden inte kunnat arbeta aktivt med
utförarstyrelserna för att förbättra ledtiderna. Däremot kommer området att vara i fokus
i enlighet med vårdöverenskommelser 2022-2023, då nämnd och utförare tillsammans
kommer att utgå från de vårdförlopp med sämst ledtider och ta fram en handlingsplan
kring dessa.

I sin Detaljbudget för 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd justerat de
prioriterade områdena, med hänsyn till godkända sammanhållna vårdförlopp:
Följa upp implementeringen av patientcentrerade och sammanhållna vårdförlopp i
enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner och staten
- prioriterade områden: stroke, osteoporos, hjärtsvikt och demens.

Tydliga och mätbara åtgärder när det gäller sjukhusens olika kontaktpunkter för
patienterna, i synnerhet inom psykiatrin

Avslutad

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 29 april 2021, § 108 att avsluta
aktiviteten.

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

Barn och ungas psykiska hälsa är en av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndens mest
prioriterade frågor. Tillsammans med berörda utförare inom Västra Götalandsregionen
och samverkanspartners som Göteborgs Stad satsar nämnden både på den viktiga första
linjens vård, med särskilda tilläggsuppdrag till vissa vårdcentraler, ungdomsmottagningar,
Mottagning unga vuxna med mera, och på barn- och ungdomspsykiatrin vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset för de patienter som är i behov av specialistvård.

Bedömningen är att fokusområdet delvis har uppnåtts. Steg har tagits i riktning mot att
öka tillgängligheten för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Det uppdrag som
samtliga nämnder har lagt om att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin
har under året pågått enligt beslutad inriktning. Uppdraget sträcker sig över tre år och
innebär att utveckla arbetssätt och samverkan inom de fem Barn- och ungdomspsykiatrins
förvaltningar samt mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och primärvården.

Aktiviteter
Verksamheten ska utvecklas enligt regional utvecklingsplan för barn och unga

Pågående
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Aktiviteter
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i september att förlänga den
regionala utvecklingsplanen för barn- och ungdomspsykiatrin att gälla 2021-2023.
Planen utgör underlag för strategiska utvecklingsområden inom den specialiserade
barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland.

I enlighet med uppföljningsplan i vårdöverenskommelser med styrelsen för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset respektive styrelsen för Sjukhusen i väster följdes
aktiviteten upp vid nämndens uppföljningsseminarier i oktober.

För att barn- och ungdomspsykiatrin ska klara sitt uppdrag för de patienter som kräver
specialistpsykiatrins insatser, är det helt avgörande att barn och unga med psykisk
ohälsa får bättre tillgänglighet till första linjens vård. Därför ingår det i varje
vårdcentrals grunduppdrag att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos barn
och unga samt erbjuda nödvändig behandling på primärvårdsnivå.

Inför perioden 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd justerat och preciserat
denna aktivitet:
Följa upp att verksamheten utvecklas enligt regional utvecklingsplan för barn och
unga. Prioriterade områden: evidensbaserade insatser för barn och unga med psykisk
ohälsa, insatsutbudet i form av gruppinsatser"

Minska kötiderna för psykiatrisk vård för barn och unga

Pågående

Uppgifter kring köer till första besök, fördjupad utredning och behandling inom barn-
och ungdomspsykiatrin redovisas för nämnden vid varje sammanträde, inom ramen för
’Status i arbetet med tillgängligheten’. Antalet som väntat på första besök mer än den
förstärkta vårdgarantins 30 dagar ökade kraftigt under slutet av 2020 och har fortsatt
öka för samtliga förvaltningar under 2021.

Tilläggsuppdrag avseende ungas psykiska hälsa på vårdcentraler

I och med regionfullmäktiges beslut i september om Krav och kvalitetboken för
vårdcentraler 2022-2023 breddinfördes tidigare pilotprojekt om tilläggsuppdrag för
Ungas psykiska hälsa (så kallade UPH) för vårdcentraler. Tilläggsuppdraget innebär att
vårdcentraler kan ansöka om uppdraget att vara resursmottagning med samlad
fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för
barn och unga med psykisk ohälsa. Fler vårdcentraler i Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämndens område har ansökt om att få tilläggsuppdrag för psykisk hälsa
2022. Vid nämndsammanträdet den 13 december 2021 beslutade nämnden att teckna
avtal med fem vårdenheter om tilläggsuppdrag.

Ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin

Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder har i februari lagt ett uppdrag om insatser för att
öka tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin. Arbetet med att öka
tillgängligheten har delats upp i fem arbetsströmmar. Under hösten 2021 har Barn- och
ungdomspsykiatrin fokuserat på att utveckla ”En väg in” samt etableringen av en
utredningsenhet. ”En väg in” innebär ett regionalt kontaktcentrum med ett gemensamt
telefonnummer och en gemensam remisshantering som sköts av ett tvärprofessionellt
team. Under hösten pågår bland annat rekrytering av medarbetare, lokalanskaffning,
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Aktiviteter
utrullning av ett gemensamt remissystem och tillgängliggörande av tidböcker för den
regiongemensamma bokningen. Nämnden kommer fortsättningsvis under 2022 bevaka
hur uppdraget fortskrider.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Genom uppdrag i vårdöverenskommelserna för både 2020 och 2021 driver Sahlgrenska
Universitetssjukhuset ’BUP Anorexi och Bulimi’ (en regional ätstörningsavdelning för
patienter i åldern 16–25 år) samt Unga vuxna Beroende (för patienter i åldern 16–21 år
i behov av abstinensbehandling). I båda fallen bedrivs elektiv heldygnsvård med
möjlighet att ta emot akuta inläggningar.

Statsbidrag psykisk hälsa och suicidprevention

Inom ramen för statsbidrag inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–
2022, har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd den 28 juni fördelat 2 miljoner kronor
till mödrabarnhälsovårdens psykologverksamhet med syfte att ta fram förslag på en
modell för en första linje för de yngre barnen med psykisk ohälsa, och knappt 2,2
miljoner kronor till flyktingbarnmottagningen på Angereds Närsjukhus för aktiviteter
med syfte att motverka psykisk ohälsa för barn och unga i gruppen
asylsökanden/nyanlända.

Förstärkningsmedel, barn- och ungdomspsykiatri

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tilldelat bland andra hälso- och sjukvårdsnämnderna
särskilda medel för förstärkningar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Vid sitt
sammanträde den 28 juni fördelade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd sin andel
med 1,35 miljoner kronor till en utökad beställning till mödra-barnhälsovårdsteamet i
Haga och 970 000 kronor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för vårdsamverkan i
Göteborgsområdet (aktiviteter kopplade till Handlingsplan psykisk hälsa).

Inför perioden 2022-2023 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd uppdaterat denna
aktivitet med anledning av ovan nämnda uppdrag från samtliga hälso- och
sjukvårdsnämnder:
Följa upp genomförandet av handlingsplanen (bland annat införande av 'En väg in')
för kortare väntetider för psykiatrisk vård för barn och unga

Verka för att antalet vårdcentraler med särskilt uppdrag kring psykisk hälsa för
barn och unga utökas

Avslutad

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 29 april 2021, § 108 att avsluta
aktiviteten.
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2.1.2.3 Fokusområde: Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska
öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar

Covid-19-pandemin har påskyndat en kraftfull utveckling av digitala lösningar och
ökning av digitala vårdkontakter inom hälso- och sjukvården. Bedömningen är att
måluppfyllelsen för fokusområdet har uppnåtts.

Aktiviteter
Öka tillgängligheten till internetbaserat stöd och behandling. Prioriterat område:
iKBT (KBT på internet)

Pågående

Samtliga vårdcentraler i Närhälsans regi har genomgått en införandeprocess.
Motsvarande har knappt 60% av de privata vårdcentralerna inom nämndområdet
genomgått en införandeprocess. Att en vårdcentral har haft en införandeprocess
innebär att de med hjälp av regionalt införandestöd har fått hjälp att ansluta till Stöd-
och behandlingsplattformen samt fått hjälp att förbereda de rutiner som behöver finnas
på plats för att kunna erbjuda iKBT. Det ser olika ut hur mycket enheterna med iKBT
efter införandeprocessen, det vill säga hur väl de lyckas göra behandlingsformen till en
naturlig del av den vård som erbjuds patienterna. Utvecklingsprocessen har kommit
igång inom nämndområdet

Samtliga vårdgivare ska ha infört lösningen digitala vårdmöten

Pågående

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer och verksamhetens användning av digitala
lösningar har med anledning av covid-19-pandemin ökat kraftfullt under 2020 och
2021.

Sahlgrenska universitetssjukhus och Sjukhusen i väster

I vårdöverenskommelsen anges att utföraren ska prioritera och delta i arbetet med
omställningen av hälso- och sjukvården där utveckling av digitala vårdformer och
vårdkontakter ingår. Ett regionalt mål är att andelen digitala vårdmöten (ljud och bild),
ska uppnå ett målvärde om femprocent under 2021 av totala antalet besök (exklusive
telefonbesök). Detta följs upp inom ramen för vårdöverenskommelserna.

Under våren utgjorde andelen digitala vårdmöten, i förhållande till totalt antal besök,
som mest upp emot 8 procent inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i
väster för att under hösten visa på en avtagande trend

Habilitering & Hälsa och Regionhälsan

Samtliga verksamheter inom Habilitering & Hälsa och Regionhälsan erbjuder digitala
vårdmöten och finns tillgängliga i 1177 vårdguidens e-tjänster.

Folktandvården

Folktandvården har med stöd från Koncernkontoret utvecklat en applikation för
digitala vårdmöten, kallad Folktandvården online. Den första versionen av appen
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Aktiviteter
lanserades under 2020, och kan användas av Folktandvårdens samtliga patienter inom
allmäntandvården. I appen träffar patienten tandläkare i videosamtal och får hjälp och
råd på distans, via mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Vårdval vårdcentral och rehab

Samtliga vårdcentraler inom vårdval vårdcentral och rehab erbjuder digitala vårdmöten
och finns tillgängliga i 1177 vårdguidens e-tjänster. Inrapporterad statistik visar en
tydlig ökning av användandet av digitala tjänster, men omfattning av användandet
varierar mellan olika enheter.

I Detaljbudget 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd justerat denna aktivitet
med hänsyn till nämndens uppdrag som beställarnämnd:
Följa upp att samtliga vårdgivare erbjuder digitala vårdmöten

Användandet av internetbaserade tjänster för patienter med kroniska sjukdomar
ska öka

Pågående

I enlighet med uppföljningsplan i vårdöverenskommelser med styrelsen för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och styrelsen för Sjukhusen i väster, planerades
aktiviteten att följas upp genom rapportering i sjukhusens delårsrapporter. Dock
begärdes inga uppgifter in från utförarna i syfte att minska arbetsbelastningen under
tiden med covid-19 enligt regionstyrelsen beslut 2020-03-31, § 100 (RS 2020-01994).

I Detaljbudget 2022 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd justerat denna aktivitet
med hänsyn till nämndens uppdrag som beställarnämnd:
Följa upp att internetbaserade tjänster erbjuds, särskilt till patienter med kroniska
sjukdomar

Utförarna ska ta fram handlingsplaner för hur de ska effektivisera vården genom
digitalisering. Särskilt ska möjligheterna inom 1177 Vårdguiden nyttjas.

Pågående

Vid sammanträdet den 25 januari fick nämnden en redogörelse för en regiongemensam
rapport som jämför uppdrag och kostnader för 1177 Vårdguiden på telefon. Rapporten
rekommenderade att:

• Hälso- och sjukvårdsnämnderna och Regionhälsan bör vara återhållsamma
med att utöka uppdraget med lokala initiativ och när det görs, ha genomfört
analys över tillkommande kostnader och beräknad tidsåtgång och påverkan på
ordinarie verksamhet.

• Förtydliga i vårdöverenskommelserna, Krav- och kvalitetsbok och avtal vad
1177 samverkansuppdrag innebär och vilka resultat som samverkan förväntas
bidra till samt att 1177 inte ersätter andra vårdgivares ansvar för
telefontillgänglighet.

• Avsluta utökad nationell samverkan.
• Undersök möjlighet att utöka chattbotens informationsinnehåll. Klagomål och

synpunkter som inte berör den egna verksamheten bör kunna hänvisas till
patientnämnd alternativ respektive vårdgivare eller berörd instans.
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Aktiviteter 

• Utarbeta nyckeltal för produktion, måltal och indikatorer, på verksamhetsnivå 
och individnivå 
 

Rekommendationerna omhändertas i beslutad vårdöverenskommelse med styrelsen för 
Regionhälsan 2022-2023.  
 
Inför perioden 2022-2023 har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd justerat denna 
aktivitet, med anledning av ovan nämnda rapport: Följa upp att rekommendationerna i 
rapport '1177 Vårdguiden på telefon' omhändertas, samt utveckla digitala vårdtjänster 
på 1177 Vårdguiden 
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2.1.3 Mål 3: Primärvården ska bli den naturliga ingången för
personer i behov av vård

Målet är 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 samverkar aktivt med kommunerna i nämndområdet utifrån målgrupperna för
samverkansinsatser (barn och unga, äldre, personer med psykisk funktionsnedsättning
samt missbruk och beroende).

Utifrån nämndens detaljbudget 2022 kommer fortsatt fokus ligga på bland annat mobil
närvård utifrån nämndinvånarnas behov, hälsofrämjande och preventivt arbete på
vårdcentralerna samt psykisk hälsa hos barn och unga. I slutet av 2021 tecknade nämnden
avtal med fler vårdcentraler inom nämndområdet som får tilläggsuppdrag för ungas
psykiska hälsa (UPH).

Flera regionala arbeten kopplat till den nära vården är aktuella inom regionen, inom
ramen för länsgemensam utvecklingsstrategi för god och nära vård och nytt hälso- och
sjukvårdsavtal. Nämnden stödjer aktivt detta arbete i sitt dialogarbete med kommunerna
och utifrån beslutade aktiviteter

Aktiviteter
Regelbundet följa upp tillgänglighet till vårdcentraler. Prioriterade områden:
Telefonkontakt samma dag och bedömning inom 3 dagar, hembesök hos nyfödda

Pågående

Tillgänglighet på vårdcentraler avseende telefon, medicinsk bedömning inom tre dagar
och hembesök hos nyfödda följs upp regelbundet inom ramen av löpande uppföljning
vårdval vårdcentral.

Telefontillgängligheten har under perioden varit god. Telefontillgängligheten mäts
genom kontakt samma dag. I medeltal har vårdcentralerna i nämnden legat på 90 %
vilket är samma nivå som regionens medeltal. Tillgängligheten har varierat över året
och mellan olika enheter.

Tillgänglig statistik avseende medicinsk bedömning inom tre dagar är inte tillgänglig
på nämndnivå utan avser regionen som helhet. Statistikinhämtningen under
uppbyggnad och därför inte fullständig och behäftad med osäkerhet. Inom vårdval
vårdcentral finns tillgänglig statistik avseende läkare, sjuksköterska och psykolog. På
regionnivå ligger Västra Götalandsregionen högre eller i nivå med rikssnittet.

Datainhämtning från barnavårdscentralen medges fortfarande manuellt och sker i slutet
av varje verksamhetsår varför tillgänglig data för 2021 ej finns att rapportera.

Kartlägga behovet av förbättringar inom den somatiska vården för Boende med
särskilt stöd, BMSS

Pågående

Uppdraget planeras att återrapporteras till nämnden i februari 2022.
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Aktiviteter
Patienter som skrivs ut från vuxenpsykiatrisk slutenvård ska lämna sjukhuset
enligt överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Avslutad

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 29 april 2021, § 108 att avsluta
denna aktivitet.

2.1.3.1 Fokusområde: Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en
fast läkarkontakt ska premieras

En särskild stimulansersättning ges till de vårdcentraler som kan erbjuda en fast
läkarkontakt för minst 70 procent av sina listade patienter. Syftet är att stimulera en
utveckling där enskilda läkare får ett tydligare ansvar för det antal personer som
vårdgivaren och den anställde läkaren kommer överens om.

Vårdcentralerna inom västra hälso- och sjukvårdsnämnds område erbjuder, med något
undantag, fast läkarkontakt och erhåller ovan nämnda stimulansersättning.

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

Under året har arbete fortsatt för att ta fram en ny regiongemensam modell för
specialiserad palliativ vård med plan att starta 2022. Modellen ersätter nuvarande ASIH-
team”

Aktiviteter
Antalet mobila uppsökande team inom sjukvården ska öka

Pågående

Närsjukvårdsteam är ordinarie verksamhet inom sjukhusen. De åtta
närsjukvårdsteamen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (fyra vid Östra sjukhuset
och två vardera vid Mölndals sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset), har tillsammans med
teamet vid Angereds Närsjukhus ett områdesansvar för patienter i Göteborg, Härryda,
Mölndal, Partille och Öckerö. Ett av teamen inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
startades med anledning av covid-19-pandemin. Sjukhusen överskrider därmed sitt
måltal på sju team.

Nämnden bedömer att antalet uppsökande team därmed är fullgott, men att fokus nu
riktas mot en ökad tillgänglighet under kvällar och helger. Därför justeras denna
aktivitet inför perioden 2022-2023:
Följa upp tillgänglighet till bedömning i hemmet under större delen av dygnet och
veckans alla dagar

Öka andelen äldre och brukare enligt LSS som deltar i munhälsobedömning

Pågående

Den uppsökande verksamheten kom gång i mindre omfattning hösten 2020 och har
successivt kunnat öka i omfattning under vår och sommar 2021. Under hösten beräknas
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Aktiviteter
verksamheten vara tillbaka på en mer normal nivå. Att det dragit ut på tiden beror
främst på att både kommuner och Folktandvården (FTV) velat vänta in vaccinationer
av personer på särskilt boende samt att kommunerna varit olika snabba att släppa på
besöksförbuden i våras.
Arbetet bromsas också av en större andel sjukskriven tandvårdspersonal, och av att
munhälsobedömningar endast kan genomföras om både brukare och
uppsökandepersonal är helt friska och symptomfria.

Uppsökande verksamheten har arbetat hårt för att komma ikapp men är ännu ej helt i
fas. Bedömningen är att alla årets ja-tackare (de som tackat ja till att få en
munhälsobedömning) inte kommer att hinna få en munhälsobedömning. Det finns
också en risk att boendena blir mer restriktiva med besök om den allmänna
smittspridningen i samhället återigen ökar. Nya boende som aldrig fått en
munhälsobedömning prioriteras. Det föreligger fortfarande en risk för försämrad
munhälsa när uppsökande verksamhet inte kan genomföras i planerad omfattning.

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

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag (så kallade UPH) kan ge vård till barn och unga med
lättare psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra
vårdcentraler i närområdet Fler vårdcentraler i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndens
område har ansökt om att få tilläggsuppdrag för psykisk hälsa 2022. Vid
nämndsammanträdet i november 2021 beslutade nämnden att teckna avtal med fem
vårdenheter om tilläggsuppdrag.

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

Pågående

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd följer för närvarande inte upp denna aktivitet
men kommer under 2022 följa frågan inom ramen för beslutad uppföljningsplan för
vårdval vårdcentral 2022.
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2.2 Sammanfattning av pandemins effekter 

Påverkan ur ett ekonomiperspektiv 

Pandemin har medfört att en ny patientkategori omhändertagits inom hälso- och 
sjukvården. Resurser har omprioriterats och den planerade vården har fått stå tillbaka. 
Nämndens kostnader för vården av patienter med Covid-19 är en del av det redovisade 
resultat 2021. Det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin finansieras av 
regionstyrelsen inom ramen för den regionala särskilda tillgänglighetsledningens 
uppdrag.  

2021 ingår ersättningen till sjukhusen för Covid-19 vården i ordinarie ersättningsmodell 
och är en del av ersättningen inom de fastställda ersättningstaken. De direkta kostnaderna 
för nämnden noteras främst inom sluten somatisk länssjukvård. Den rörliga ersättningen 
för slutenvård av patienter med huvuddiagnos Covid -19 uppgår till 508,5 miljoner 
kronor, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds del är 204,9 miljoner kronor.  

Nämnden noterar ekonomisk påverkan av covid-19 inom flera andra områden. Vid 
Lundby specialistsjukhus noteras lägre kostnader till följd av färre besök och 
behandlingar än planerat. En av orsakerna bedöms vara pandemin. Inom tandvården 
noteras lägre kostnader än budgeterat på grund av att färre barn än planerat kommer på 
besök inom det fastställda revisionsintervallet samt att mindre uppsökande verksamhet än 
planerat har kunnat utföras. Inom den utomregionala länssjukvården noteras lägre 
kostnader för akut sjukvård i andra regioner och i andra länder, vilket bedöms vara en 
effekt av ett minskat resande under pandemin.  

I den vård som i huvudsak är anslagsfinansiera till exempel Habilitering och hälsa samt 
huvuddelen av uppdragen till Regionhälsan, noteras ingen direkt ekonomisk påverkan för 
nämnden, även om Covid-19 har påverkat verksamheten.  

2.3 Strategi för omställning av hälso- och sjukvård 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd arbetar aktivt för att stödja strategi för 
omställningen av hälso- och sjukvård, i synnerhet inom de områden där nämnden 
har en mer tydlig roll att påverka: nära vård och utveckling av digitala arbetssätt. 

Majoriteten av de aktiviteter som nämnden formulerat har en tydlig koppling till 
strategi för omställning, inom till exempel mobil närsjukvård, digitala arbetssätt, 
utskiftning av vård och överföring från slutenvård till öppenvård. 

Vid de dialoger som nämnden har med exempelvis Göteborgs stad och utförare 
finns en stark förankring till de områden som ingår i omställningen. 

2.4 Framtidens vårdinformationsmiljö 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har inget uttalat ansvar för genomförandet av 
framtidens vårdinformationsmiljö men bevakar det främst ur ett tillgänglighetsperspektiv 
i planeringen av införandet. 

Ur ett befolknings- och patientperspektiv ser nämnden stora fördelar med att invånare och 
patienter på ett enklare sätt ska kunna kommunicera och ta ansvar för sin egen hälsa 
genom att få tillgång till sin egen vårdinformation samt professionella råd och stöd till 
egen vård. 
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2.5 Konsumtion 

Covid-19-pandemin har gett stora effekter på konsumtionsmönstret i hela Västra 
Götalandsregionen. Många verksamheter har ställt om från fysiska besök till videosamtal, 
telefonkontakter och hembesök, och en betydande produktionsminskning inom framför 
allt den somatiska operationsverksamheten har medfört ett uppdämt vårdbehov. 

Antalet vårdtillfällen inom den somatiska specialistvården har minskat under de senaste 
tre åren i Västra Götalandsregionen, likaså medelvårdtiden. Även antalet vårdtillfällen 
inom vuxenpsykiatrin har minskat, dock har medelvårdtiden inom vuxenpsykiatrin varit 
längre år 2021 än år 2018. 

Antalet öppenvårdsbesök är betydligt lägre inom somatisk vård, psykiatrin samt barn- och 
ungdomspsykiatrin under 2020 och 2021 jämfört med tidigare år i Västra 
Götalandsregionen. Detta kan till viss del ha omhändertagits via egenvård och 
distanskontakter, men är med stor sannolikhet också ett uppdämt vårdbehov som ska 
omhändertas framöver. Antalet distanskontakter (videosamtal, telefonkontakter och 
skriftlig digital distanskontakt) har mer är fördubblats 2020 och 2021 jämfört med 2019. 

De fysiska besöken inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab har minskat med cirka 
15 procent från 2019 till 2020. Ökningen av antalet distanskontakter inom Vårdval 
Vårdcentral har dock uppgått till närmare 24 procent i Västra Götalandsregionen under 
perioden, vilket tydligt visar på ändrade arbetsformer. 

Antalet besök inom primärvården som konsumeras utomläns ökade fram till och med 
2020 för att 2021 vara på ungefär samma nivå. 

Konsumtion i tusental Utfall 2019 Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Sjukhus       

Slutenvård, somatik       

Vårdtillfällen 53,9 49,8 50,9 

DRG-poäng 55,1 49,4 53,9 

Vårddagar 271,6 248,5 267,2 

Slutenvård psykiatri       

Vårdtillfällen, vuxenpsykiatri 5,4 5,0 4,7 

Vårdtillfällen, BUP 0,2 0,2 0,2 

Vårddagar, vuxenpsykiatri 75,5 67,0 62,5 

Vårddagar, BUP 2,2 2,7 2,2 

Öppen vård, somatik       

Läkarbesök 467,8 387,3 399,3 

Övriga besök 392,9 301,4 323,3 

Summa besök 860,7 688,6 722,6 

Digitala kontakter 40,4 101,2 103,7 

Öppen vård, psykiatri       

Läkarbesök, vuxenpsykiatri 42,3 34,8 36,1 
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Övriga besök, vuxenpsykiatri 186,6 145,1 142,4 

Summa besök vuxenpsykiatri 228,9 179,9 178,6 

Läkarbesök, BUP 5,8 6,1 6,2 

Övriga besök, BUP 30,1 27,0 24,1 

Summa besök BUP 35,9 33,1 30,4 

Summa besök 264,8 213,0 208,9 

Digitala kontakter 21,2 64,5 73,3 

Länssjukvård, exkl sjukhus       

Habilitering & Hälsa       

Vårdtillfälle 0,0 0,0 0,0 

Vårddagar 0,1 0,1 0,1 

Läkarbesök 1,0 0,9 0,7 

Övriga besök 60,5 53,2 52,6 

Summa besök 61,5 54,1 53,3 

Digitala kontakter 6,6 12,9 17,8 

Länssjukvård övrig       

Läkarbesök 132,1 131,9 125,3 

Övriga besök 30,1 24,4 21,8 

Summa besök 162,2 156,3 147,0 

Digitala kontakter 0,3 5,1 5,2 

Primärvård       

VG Primärvård       

Läkarbesök 686,8 566,8 641,9 

Övriga besök 632,6 529,1 607,2 

Summa besök 1 319,4 1 095,9 1 249,1 

Digitala kontakter 290,7 438,1 390,6 

Vårdval Rehab       

Besök 404,4 344,1 377,9 

Primärvård övrig       

Läkarbesök 64,7 57,5 58,8 

Övriga besök 340,6 309,8 297,5 

Summa besök 405,3 367,2 356,3 

Digitala kontakter 142,5 168,8 162,3 

Utomregional vård       

Vårdtillfällen 3,1 2,9 3,9 

Vårddagar 15,6 12,2 13,4 

Besök primärvård 132,8 226,5 246,6 

Besök specialiserad vård 54,6 51,8 68,0 
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2.6 Regiongemensamt 

2.6.1 Miljö 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har ingen egen verksamhet och inget 
personalansvar. Nämndens sammanträden 2021 har nästan helt och hållet skett digitalt. 
Fysiska möten 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. 

2.6.2 Social hållbarhet 

Nämndens arbete med social hållbarhet sker till stor del via de samverkansavtal kring 
gemensamma folkhälsoinsatser som nämnden tecknat med stadsdelsnämnderna i 
Göteborg Stad. Avtalen följs upp årligen och ska under 2022 revideras. Nämndens 
utsedda folkhälsogrupp bereder ärendet inför nämnden.  

Nämnden har också under 2021 formulerat ett eget mål, utöver de av regionfullmäktige 
fastställda målen. Det innebär att nämnden ska arbeta för att skillnader i livsvillkor ska 
minska, vilket ligger i linje med intentionerna med målen för Agenda 2030. 
Uppföljningen av aktiviteter som tagits fram under detta mål redovisas under avsnitt 5.  

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

2.6.3 Intern kontroll 

Återrapportering av kontroller har genomförts löpande under 2021 i enlighet med 
fastställd plan för intern kontroll.  

Uppmärksammade avvikelser har hanterats i ordinarie spår och bedömningen i 
återrapporteringen av kontroller till nämnden har varit att förekomna avvikelser inte krävt 
någon särskild ytterligare åtgärd. Inför framtagande av plan för intern kontroll 2022 har 
nämnden arbetet vidare med att utveckla kontrollernas utformning i försök att bli 

tydligare i vad som ska kontrolleras och när.  

2.6.4 Uppföljning av verksamhet som lämnats över till privata 

utförare 

I enlighet med Handbok för avtalsuppföljning inom hälso- och sjukvården har 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd tagit del av skriftlig återrapportering 
kvartalsvis under 2021 av utförare inom följande avtalsområden: Vårdval 
Vårdcentral, enligt lag om valfrihetssystem (LOV), Vårdval Rehab, enligt lag om 
valfrihetssystem (LOV), avtal enligt lag om offentlig upphandling (LOU), avtal 
enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL), avtal enligt lag om ersättning för 
fysioterapi (LOF) samt idéburet offentligt partnerskap (IOP). 

Den senaste rapporteringen efter kvartal 3, redovisades den 13 december 2021 på 
nämndens sammanträde. Uppföljningen omfattade nämndspecifik information 
utifrån avtalsform, exempelvis genomförda uppföljningar och eventuella 
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åtgärdsplaner som begärts in. Följsamheten till samtliga avtalsformer bedömdes 
som god. Dock har avvikelser förekommit och redovisats i ordinarie spår för 
nämnden. En samlad uppföljning för helåret kommer presenteras för nämnden 
under första kvartalet 2022. 

När det gäller kvalitativ granskning av privata vårdgivare som utför tandvård till 
barn och unga vuxna sker denna enbart på indikation. 2021 har Koncernkontoret 
inte utfört någon granskning inom nämndens område. 
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3 Ekonomi 

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans 

Nämndens ekonomiska förutsättningar framgår av detaljbudget 2021. Nedan följer en 
sammanfattning.  

• Budget 2021 bygger på antagandet om ett normalår.  Effekter av pandemin har i 
enlighet med anvisningar inte beaktats i budget. 

• Regionfullmäktige beslutade den 19 maj 2020 att skjuta upp det fortsatta 
införandet av gemensamma priser. Det första steget medförde minskade kostnader 
för Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd beroende på lägre priser vid SU. Denna 
effekt finns kvar 2021. 

• Riskdelningen mellan de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna med anledning av 
införandet om gemensamma priser har fortsatt tillämpats. Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd har 2021 bidragit med 85,4 miljoner kronor till de hälso- och 
sjukvårdsnämnder som fått ökade kostnader i första steget i införandet av 
gemensamma priser. 

• Hälso- och sjukvårdsnämnderna har kommit överens om en fortsatt solidariska 
hanteringen av medel för tillgänglighetssatsningar. Detta för att det ekonomiska 
utrymmet ska kunna nyttjas fullt ut.   

• De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna är 2021 överens om att ta ett gemensamt 
ansvar för jämlik vård och tillgänglighet till vård för regionens invånare och har 
därför en gemensam hantering av återstående obalans i ekonomin. Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd budgeterade därför ett överskott på 140 miljoner 
kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndernas samlade budget 2021 är i balans.   

3.2 Resultat 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd redovisar 2021 ett positivt resultat på 139,8 
miljoner kronor, vilket är i nivå med det budgeterade resultatet 140,0 miljoner kronor. 
Den pågående pandemin har påverkat både den vård som konsumeras och vårdgivarnas 
möjlighet att utföra vård. För nämnden del har detta medfört lägre kostnader, främst lägre 
kostnader för vård vid till Lundby specialistsjukhus samt utomregionala länssjukvård, 
men också inom t ex. privat primärvård och fysioterapi samt inom barntandvården. 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har för egen del och tillsammans med västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden beslutat om ytterligare vård i Göteborgsområdet 2021 genom 
tilläggsuppdrag till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster. 
Finansieringen av de utökade uppdragen har skett inom ramen för Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnds prognosticerade tillgängliga medel 2021. Det har bidragit till att 
nämndens kostnader 2021 är i nivå med budget.  
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Resultatrapport 2021  

 

Belopp i miljoner kronor 

 

Utfall ack 

 

Budget ack 

 

Avv ack 

 

Utfall ack fg år 

 Region- o rikssjukvård  -1 212,5 -1 176,0 -36,5 -1 121,1 

 Summa Region- o rikssjukvård  -1 212,5 -1 176,0 -36,5 -1 121,1 

     

 Sjukhus i regionen  -7 275,5 -7 276,2 0,7 -7 273,6 

 Privata specialister i regionen  -207,3 -202,0 -5,3 -197,2 

 LV finansierad med särskilda bidrag  0,0 0,0 0,0 -5,2 

 Utomregional länssjukvård  -232,4 -254,1 21,7 -240,6 

 Summa Länssjukvård  -7 715,2 -7 732,3 17,1 -7 716,6 

     

 Hjälpmedel  -79,5 -76,0 -3,4 -75,4 

 Övrig primärvård  -556,6 -562,4 5,8 -539,4 

 PV finansierad med särskilda bidrag  0,0 0,0 0,0 -4,9 

 Utomregional primärvård  -41,3 -31,8 -9,5 -43,2 

 Summa Primärvård  -677,4 -670,3 -7,1 -663,0 

     

 Tandvård  -317,0 -321,9 5,0 -312,7 

 Summa Tandvård  -317,0 -321,9 5,0 -312,7 

     

 Habiliteringsverksamhet  -261,9 -261,8 0,0 -256,7 

 Summa Habiliteringsverksamhet  -261,9 -261,8 0,0 -256,7 

     

 Folkhälsomedel  -23,0 -25,8 2,8 -23,5 

 Läkemedel  -171,6 -173,0 1,4 -167,4 

 Sjukresor  0,0 0,0 0,0 0,0 

 Samordningsförbund  -19,4 -19,7 0,3 -18,9 

 Nämndkostnader  -3,4 -5,0 1,6 -3,1 

 Kanslikostnader  -31,0 -31,0 0,0 -34,4 

     

Övriga administrativa kostnader -9,6 -9,8 0,2 -8,1 

 Utvecklingsmedel -41,9 -52,0 10,1 0,0 

 Medicinsk service  -57,5 -57,6 0,1 -57,7 
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 Finansiella kostnader/intäkter  0,4 -0,3 0,7 -0,1 

 Summa Övrigt  -108,6 -119,6 11,1 -65,9 

 Totalsumma  

  

-10 540,9 -10 536,5 -4,5 -10 383,2 

 Regionbidrag  10 579,1 10 579,1 0,0 10 386,9 

 Övriga intäkter  

  

187,0 182,8 4,3 174,1 

 Riskdelning   -85,4 -85,4 0,0 -85,4 

 Resultat  139,8 140,0 -0,2 92,3 

Resultat, prognos och avvikelser mot budget framgår av resultatrapporten ovan. Resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys samt noter finns under bilagor. Nedan följer en mer detaljerad 
beskrivning av utfall samt avvikelser mot budget och tidigare prognos. 

 

Region- och rikssjukvård samt Länssjukvård vid sjukhus i regionen 

Pandemin har medfört att resurser har behövt prioriteras till den akuta vården och den 
planerade vården har fått stå tillbaka. Detta är en förklaring till att en del volymer och 
ersättningar inom vårdöverenskommelserna inte nås fullt ut 2021. För regionens 
offentliga sjukhus når Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus samt NU-
sjukvården ersättningsnivåerna enligt vårdöverenskommelsen. Det är den utförda 
vårdmixen som har påverkat sjukhusens förmåga att nå ersättning och volymer i 
vårdöverenskommelserna. En ytterligare påverkan är att ersättningen för Covid-19 vården 
2021 ingår i ordinarie ersättningsmodell, främst inom sluten somatisk vård, till skillnad 
mot 2020, då den i huvudsak ersattes som kostnadsytterfall. 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd redovisar 36,5 miljoner kronor högre kostnader än 
budget för region- och rikssjukvård. Avvikelsen förklaras av en högre konsumtionsandel 
av denna vårdnivå vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt av en del Covid-19 vård. 
Förklaringar finns också i högre rörliga ersättningar än budget för barntransplantationer 
samt könsbekräftande kirurgi. Del av det tilläggsuppdrag som tecknats har avsett 
regionsjukvård och bidrar till avvikelsen.  

Göteborgs hälso och sjukvårdsnämnds kostnader för länssjukvård; Sjukhus i regionen är 
0,7 miljoner kronor lägre är budget.  

• Högre kostnader än budget redovisas för länssjukvård vid de offentliga 
sjukhusen. Förklaringen finns främst i de tilläggsuppdrag som nämnden tecknat 
för egen del och tillsammans med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Lägre 
rörliga ersättningar än budget redovisas för reumarehabilitering och mammografi.  

• Lägre kostnader än budget redovisas för länssjukvård vid Lundby 
specialistsjukhus. Sjukhuset har haft svårigheter att uppnå volymer inom de 
somatiska specialiteterna. Detta är en konsekvens av pandemin samt utebliven 
ökning av remissinflödet i förhållande till utökat uppdrag inom vissa specialiteter 
i det nya avtalet. Tillfällig vakans inom ögonsjukvården har också bidragit till en 
minskad produktion. Nämndens andel av den samlade konsumtionen är något 
lägre än vad som bedömts i budget, vilket också påverkat nämndens kostnad 
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Tillgänglighetssatsningar 

Inom budgetposten för länssjukvården finns de ekonomiska medlen för 
tillgänglighetssatsningar vid regionens sjukhus och hos externa leverantörer. Totalt 
budgeterat belopp 2021 för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna är 421,2 miljoner 
kronor, varav nämndens del är 140,5 miljoner kronor. Tillgänglighetssatsningar vid 
regionens sjukhus och externt köpt vård nyttjas fullt ut av varje nämnd 2021, varför den 
beslutade solidariska finansieringen inte är aktuell. Överskjutande kostnader har 
finansierats av regionstyrelsen inom ramen för RSTLs uppdrag (Regional särskild 
tillgänglighetledning). Under pågående pandemi har privata vårdgivare spelat en 
betydande roll i att hantera den planerade vården.   

Utomregional länssjukvård 

Nämndens kostnader för utomregional länssjukvård är 21,7 miljoner kronor lägre än 
budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader är budget för den oplanerade 
vården i andra regioner samt för utlandsvården.  För valfrihetsvård är kostnaderna högre 
än budget.   

Övriga poster  

Utöver förändringarna beskriva ovan finns avvikelser mot budget inom andra poster: 

• Privata specialister 5,3 miljoner krononor högre kostnader är budget, Avvikelsen 
finns inom mammografi samt specialistvård (Aleris) och beror på fler besök än 
beräknat. 

• Hjälpmedel 3,4 miljoner kronor högre kostnader än budget. En delförklaring till 
avvikelsen är engångskostnader kopplat till att förskrivning av tyngdtäcken 
upphört.  

• Övrig primärvård 5,8 miljoner kronor lägre kostnader än budget. Avvikelser finns 
inom flera områden. Förre besök och lägre kostnader är budgeterat hos privata 
fysioterapeuter samt för det nya vårdavtalet inom gynekologi och 
mödrahälsovård. De utökade hembesöksprogrammen redovisar ett överskott då 
alla vårdcentraler inte kunnat fullfölja uppdraget. I vårdöverenskommelsen med 
Regionhälsan noteras högre kostnader än budget för medicinsk service. Högre 
kostnader redovisas för insatser enligt kompletterande statsbidrag, vilka inte var 
kända i budget. 

• Utomregional primärvård 9,5 miljoner kronor högre kostnader än budget. 
Avvikelsen bedöms till stor del bero av ett ökat antal digitala vårdkontakter inom 
rehabilitering.  

• Tandvård 5,0 miljoner kronor lägre kostnader än budget. Avvikelsen beror på att 
färre barn än beräknat gjort besök inom de fastställda revisionsintervallen. En 
förklaring finns också i minskad uppsökande verksamhet.  

• Folkhälsa 2,8 miljoner kronor lägre kostnader än budget. Avvikelsen beror till 
större del på att Göteborgs stad har gjort återbetalningar av folkhälsomedel.  

• Utvecklings 10,1 miljoner kronor lägre kostnader än budget. Del av avvikelsen 
beror på att beslutade medel inte har fakturerats fullt ut alternativt återbetalats 
beroende på att verksamheten inte kommit i gång i den omfattning som 
överenskommits.  

• Övriga intäkter 4,3 miljoner kronor högre intäkter än budget. Avvikelsen beror på 
det kompletterande riktade statsbidrag som beslutades av regionstyrelsen i april.  
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Resultat 2021 jämfört med prognos 

I delårsrapporten per augusti lämnade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden en positiv 
prognos på +185,0 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget med 45,0 miljoner 
kronor. Prognoserna baserades på scenariot om ett normalläge från september. Den 
sammanlagda prognosen för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna visade på ett minskat 
behov av kompensation i den gemensamma hanteringen 

Nämnden har för egen del och tillsammans med västra hälso- och sjukvårdsnämnd 
därefter beslutat om engångssatsningar avseende ytterligare vård i Göteborgsområdet 
2021. Finansieringen om totalt 62,7 miljoner kronor har skett inom ramen för Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnds tillgängliga medel 2021. 

Nämndens resultat är 17,5 miljoner kronor bättre än prognosen augusti efter beaktande av 
de engångssatsningar som nämnden därefter gjort. Förändringen förklaras i huvudsak av 
följande poster:  

• Kostnaderna för privata specialister och utomregional länssjukvård är 24,9 
miljoner kronor lägre är prognos  

• Kostnaderna för utvecklingsmedel är 5,1 miljoner kronor lägre än prognos  

• Kostnaderna för den utomregional primärvården är 14,0 miljoner kronor högre än 
prognosen  

3.2.1 Verksamhetens intäkter 

Nämndens intäkter 2021 är 4,3 miljoner kronor högre än budget, vilket motsvarar en 
avvikelse på 0,04 procent. Avvikelsen förklaras av de kompletterande riktade statsbidrag 
som regionstyrelsen beslutade i april 2021, och som inte var beaktade i budget. 
Motsvarande kostnad finns i det redovisade resultatet.  

Nämndens intäkter 2021 är 205,2 miljoner kronor högre än utfallet föregående år. Detta 
motsvarar en ökning på 1,96 procent. Förutom ovan beskrivna avvikelse mot budget så 
består förändringen av de av regionfullmäktige beslutade förändringarna av 
regionbidraget samt förändringar i de riktade statsbidrag som tilldelats nämnden.  
Förändringarna framgår i nämndens detaljbudget 2021. Exempel på poster är 
indexuppräkning, reducering av regionbidraget för centralt prioriterade ST-tjänster och 
sänkt internränta på fastighetsinvesteringar. Motsvarade regleringar har gjorts på 
kostnadssidan genom ändringar i vårdöverenskommelserna. 

3.2.2 Verksamhetens kostnader 

Nämndens nettokostnader är 4,5 miljoner kronor högre än budget, vilket är en avvikelse 
på 0,04 procent. Avvikelser redovisas för flera budgetposter. Störst är avvikelsen inom 
region- och rikssjukvård, där avvikelsen är negativ. Den största positiva avvikelsen finns 
inom utomregional länssjukvård. Se beskrivning under rubrik Resultat.  

Nämndens nettokostnader är 157,7 miljoner kronor högre än föregående år, vilket innebär 
en ökning med 1,52 procent.  Utöver den ovan beskrivna avvikelsen mot budget så 
förklaras skillnaden mot föregående år av de förändringar som är beaktade i nämndens 
budget, till exempel indexuppräkning, ändrad andel av kostnaden för sjukhusvård baserad 
på sjukhusmatrisen, regleringar i vårdöverenskommelserna för ST-tjänster samt sänkt 
internränta för fastighetsinvesteringar. Nämnden budgeterad 2021 ett överskott på 140,0 
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miljoner kronor att jämföras med ett budgeterad överskott på 65,0 miljoner kronor för 
helåret 2020. 

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver 

Nämndens eget kapital justerades i bokslutsdispositioner 2020 till 207,7 miljoner kronor, 
vilket motsvarade 2,0 procent av regionbidraget 2020. Årets resultat är positivt, 139,8 
miljoner kronor. Det samlade egna kapitalet, inklusive årets resultat, uppgår till 347,5 
miljoner kronor.  

Inför fastställandet av årsredovisning 2021 kommer regionfullmäktige besluta om 
bokslutsdispositioner De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna begär att regionfullmäktige 
reglerar den överenskomna gemensamma hanteringen av återstående obalanser.  
Nämnderna redovisar tillsammans ett positivt resultat på 123,7 miljoner kronor att 
jämföra med det budgeterade nollresultatet. Det innebär att behovet av kompensation har 
minskat. Nämnden begär att regionfullmäktige reglerar 52,4 miljoner kronor till andra 
nämnder i den gemensamma hanteringen.  

Nämndens återstående eget kapital uppgår till 295,0 miljoner kronor, vilket är 2,8 procent 
av nämndens regionbidrag 2021. Regionfullmäktige kan därför komma att besluta om 
ytterligare reglering ner till 2,0 procent.  
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4 Bokslutsdokument och noter 
Bokslutsdokumenten resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning inklusive 
noter bifogas under Bilagor. 
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5 Fördjupad information till egen nämnd

5.1 Nämndens egna mål
Utöver regionfullmäktiges mål och fokusområden har Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd beslutat om ett eget mål för 2021: Skillnader i livsvillkor ska minska.
Patienter ska uppleva en sömlös vård, hög tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet.
Vårdgivarna och de olika huvudmännen ska var för sig och tillsammans bidra till en god
vård och omsorg av de som är i behov av insatser från flera parter. Vid höstens
presidiedialoger med Göteborgs stad har nämnden fokuserat på gemensamma frågor
kring folkhälsa och planering av folkhälsoarbetet 2022.

5.1.1 Mål: Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

5.1.1.1 Fokusområde: Prioritera vårdområden där det finns
omotiverade skillnader kopplade till hälsa och vård

Aktiviteter
Identifiera vårdområden där det finns omotiverade skillnader mellan könen

Avslutad

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 29 april, § 108 att avsluta
aktiviteten.

Åtgärder för jämlik hälsa är prioriterat, omotiverade skillnader ska minska.
Prioriterade områden: förtida dödlighet, barns tandhälsa, patientupplevd
delaktighet, tillgång till hälso- och sjukvård utifrån funktionsvariation,
asylsökandes lägre vårdkonsumtion

Pågående

Nämnden beslutade den 13 december 2021, § 395 om att ge ansvarig tjänsteperson i
uppdrag att utreda möjligheterna till nämndspecifika insatser för att minska skillnader
inom livsvillkor och hälsa. Uppdraget kommer att återrapporteras till nämnden under
2022.

Därutöver har nämnden en pågående satsning av barns tandhälsa (tandboxar, se
särskild aktivitet nedan).

5.1.1.2 Fokusområde: Prioritera förebyggande vård för att förbättra
folkhälsan

Aktiviteter
Projektet kring utökade hembesök ska genomföras enligt plan

Pågående
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Aktiviteter
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd prioriterar en satsning på utökade hembesök för
förstagångsföräldrar, baserat på den så kallade Rinkebymodellen där
barnhälsovårdssjuksköterskor och socialtjänstens föräldrarådgivare tillsammans gör
sex hembesök hos förstagångsföräldrar under barnets första 15 månader. Syftet är att
tidigt fokusera på familjen och därigenom stärka förutsättningarna för att förbättra
barns uppväxtvillkor.

Inledningsvis skrevs avtal med åtta barnavårdscentraler (Närhälsan Opaltorget,
Närhälsan Angered, Närhälsan Lövgärdet, Närhälsan Hjällbo, Närhälsan
Biskopsgården, Capio Läkarhus Angered, Gårdstens VC och BVC samt Nötkärnan
Friskväderstorget). Dessa vårdcentraler finns i stadsdelarna Västra Göteborg, Västra
Hisingen samt Angered. På grund av svårigheter att rekrytera personal startades
programmet aldrig på Närhälsan Biskopsgården. Under våren 2020 stoppade
Nötkärnan Friskväderstorget nyrekrytering av familjer på grund av
bemanningsproblem, men fortsatte med hembesök till de familjer som redan ingick i
programmet fram till sommaren 2021. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd valde
därför att inför 2022 förlänga avtalet för de sex BVC som fortsatt är igång och avsluta
avtalet med Närhälsan Biskopsgården och Nötkärnan Friskväderstorget. Om det sker
förändringar som gör att de har möjlighet att starta kan en dialog återupptas.

Sedan programmet startade har omkring 1500 hembesök gjorts till ca 400 familjer.
Majoriteten av de verksamheter som är igång har hunnit påbörja hembesök nummer
fem och sex, av totalt sex besök. Till följd av covid-19-pandemin genomförs vissa
hembesök nu på andra sätt, genom telefonsamtal eller digitala möten.

Vid programstarten 2018 beslutade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd om en
uppföljningsplan med uppföljning av prestationstal och indikatorer var fjärde månad.
Nämndens bedömning är att hembesöken vid de barnavårdscentraler som är igång
fungerar bra, och att inga större förändringar hinner ske var fjärde månad. Därför
beslutade nämnden den 25 februari att följa upp dessa avtal årligen i den ordinarie
avtalsuppföljningen. Avstämning kommer att ske kontinuerligt med presidiet, och
bemanningssituationen kommer fortsatt att följas.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har följt programmet för utökade hembesök
noga sedan starten, och vidtagit åtgärder för att få igång verksamheten vid samtliga åtta
vårdcentraler som ingår. Nämnden är därför väl medveten om orsakerna till att
verksamheten inte kommit igång fullt ut på alla ställen. Under början av året har en
dialog pågått kring möjligheterna att komma igång med verksamheten vid Närhälsan
Biskopsgården, och efter ett möte presidiet för styrelsen för Närhälsan planeras frågan
om bemanningsproblematiken att lyftas till regionens personalutskott.

Utvecklingscentrum barn och ungas hälsa presenterar tillsammans med Central
barnhälsovård och Göteborg Stad en årlig rapport om verksamheten.

Delrapport 3 presenterades under våren (HSNG 2021-00173). Parallellt pågår en
utvärdering av verksamheten genom FoU i Väst, som planeras vara klar i juni 2023.

Befintliga familjecentraler ska bevaras

Pågående
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Aktiviteter
Det finns ett väl etablerat samverkansarbete med familjecentraler och familjecentrerat
arbetssätt inom nämndområdet. Det finns tio familjecentraler med avtal tecknade
mellan parterna. I sex av dessa är ingående verksamheter delvis samlokaliserade och i
fyra är verksamheterna fullt ut samlokaliserade. Det finns minst en familjecentral inom
respektive stadsområde. Arbetet i samtliga stadsområden utgår från öppna mötesplatser
som är nav för det familjecentrerade arbetssättet, med fyra ingående basverksamheter –
barnmorskemottagning, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. En utmaning
inom samverkan är att barnmorskemottagningar har små möjligheter att vara
samlokaliserade på familjecentraler.

Under 2022 kommer ett inriktningsdokument för familjecentraler i Västra Götaland att
färdigställas. Syftet är: att tydliggöra uppdrag och förväntningar, att skapa likvärdigt
innehåll i verksamheterna och att kvalitetssäka verksamheterna.

Verka för att det ska finnas en vårdcentral i Hammarkullen

Pågående

Hösten 2022 planerar Närhälsan att öppna en vårdcentral i Hammarkullen. På sikt
kommer vårdcentralen att husera i Bostadsbolagets nya torglokaler som ska byggas.
Men Hammarkulletorget kommer att vara färdigställt först om några år så fram till dess
kommer verksamheten tillfälligt att ta plats i paviljonger.

Tillsammans med Göteborgs Stad skapa en gemensam organisation för
samverkan kring barn och unga. Prioriterade områden: fullföljda studier, sexuell
hälsa

Pågående

Den gemensamma organisationen tillsammans med Göteborgs Stad har varit en
prioriterad aktivitet i nämndens mål- och inriktningsdokument i flera år, och båda
parter har utrett ovanstående. Nämndens presidium genomförde flera dialogtillfällen
tillsammans med den nybildade grundskolenämndens presidium under 2020, för
fortsatt beredning av ärendet, men arbetet prioriterades ner i samband med covid-19-
pandemin. Arbetet kring fullföljda studier fortgår (bland annat genom avtal om lokalt
folkhälsoarbete där barn och unga är en prioriterad målgrupp, och avtal om
familjecentral och familjecentrerat arbetssätt), men utvecklingen av en gemensam
organisation är, delvis på grund av Göteborgs Stads omorganisation men framför allt
på grund av pandemin, lagd på is tills vidare.

Ökad användning av samordnad individuell plan, SIP, för patienter som vid
utskrivning från sjukhusvård behöver stöd och vård från flera olika
verksamheter

Pågående
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Aktiviteter
Aktiviteten följs upp inom ramen för den löpande uppföljningen av Vårdval
vårdcentral (i enlighet med Handbok för avtalsuppföljning inom hälso- och
sjukvården). Uppföljningen har till viss del försvårats av den rådande covid-19-
pandemin, men en återrapportering av genomförda uppföljningar redovisades i juni,
september och november. En årsredovisning för 2021 är planerad att redovisas till
nämnden i mars 2022. Vid allvarliga avvikelser kommer dessa att redovisas till
nämnden i särskild ordning.

Hälsofrämjande mötesplatser för äldre ska öka i folkhälsoarbetet som sker
tillsammans med berörda nämnder i Göteborgs Stad

Pågående

Inom de folkhälsoavtal som nämnden har med socialnämnderna i staden har under
2021 ett prioriterat område varit att skapa förutsättningar för åldrande med livskvalité.
Utifrån detta prioriterade område har socialförvaltningarna inom de olika
stadsområdena genomfört olika insatser för att nå och möta målgruppen äldre. Några
exempel på insatser som staden redovisat är; Utveckla insatser för att motverka
ensamhet hos äldre, Volontärsarbete för seniorer, Hälsosamma måltider och social
gemenskap hos äldre och Frivilligarbete.

Nämnden samarbetar, genom avtal, med staden i tre av fyra stadsområden med
verksamheten Hälsotek (0-100 år) och Hälsolots (18-100 år). Uppdraget är att minska
skillnader i hälsa och skapa möjligheter för människor att ta eget ansvar för sin hälsa.
Verksamheten är öppen, kostnadsfri och inkluderar rådgivning, föredrag, kurser och
gruppverksamheter i samverkan med andra lokala aktörer.

Öka antalet ’tandboxar’ i utsatta områden

Pågående

Antalet tandboxar har ökat i stor utsträckning – bland annat i nordöstra Göteborg,
Biskopsgården samt i delar av Tynnered, Frölunda och Lundby.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Bokslutsdokument RR KF BR    

                      

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
   

  Not Utfall Utfall 

Resultaträkning   2112 2012 

        

Verksamhetens intäkter 1 423 508 392 122 

Verksamhetens kostnader 2,3 -10 862 823 -10 686 422 

Avskrivningar och nedskrivningar   0 0 

Verksamhetens nettokostnader   -10 439 315 -10 294 300 

        

Finansnetto 4 -40 -268 

Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut   0 0 

Erhållna/lämnade regionbidrag   10 579 134 10 386 901 

Obeskattade reserver (bolagen)   0 0 

        

Årets resultat   139 779 92 333 
    

  Not Utfall Utfall 

Kassaflödesanalys   2112 2012 

        

Löpande verksamhet       

Årets resultat   139 779 92 333 

Investeringsbidrag   0 0 

Avskrivningar   0 0 

Utrangeringar/nedskrivningar    0 0 

Reavinster/-förluster sålda 
anläggningstillgångar 

  0 0 

Avsättningar   0 0 

Obeskattade reserver (bolagen)   0 0 

        

Kassaflöde från löpande verksamhet 
före förändring 
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av rörelsekapital   139 779 92 333 

        

Förändring av rörelsekapital       

Ökning-/minskning+ av förråd   0 0 

Ökning-/minskning+ av kortfristiga 
fordringar 

  -71 528 48 388 

Ökning+/minskning- av kortfristiga 
skulder 

  44 199 -35 668 

        

Kassaflöde från löpande verksamhet   112 450 105 053 

        

Förändring av redovisningsprincip   0 0 

        

Förändring av eget kapital   0 0 

        

Korrigering omklassificering 
anläggningstillgångar 

  0 0 

        

Investeringsverksamhet       

Investeringar   0 0 

Momsjustering vid överlåtelse   0 0 

Anläggningstillgångar överfört mellan 
enheter 

  0 0 

Försäljningar anläggningstillgångar   0 0 

Aktier och andelar   0 0 

        

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

  0 0 

        

Finansieringsverksamhet       

Ökning-/minskning+ av långfristiga 
fordringar 

  0 0 

Ökning+/minskning- av långfristiga 
skulder 

  0 0 

Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner   -86 149 0 

Justering för årets aktiverade 
investeringsbidrag 

  0 0 
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Förändring aktiekapital   0 0 

        

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

  -86 149 0 

        

ÅRETS KASSAFLÖDE   26 301 105 053 

        

Ingående likvida medel och kortfristiga 
placeringar 

  326 718 221 665 

Utgående likvida medel och kortfristiga 
placeringar 

  353 019 326 718 

        

Kontroll av årets kassaflöde   26 301 105 053 

        

Differens   0 0 
    

    

  Not Utfall Utfall 

Balansräkning   2112 2012 

        

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar   0 0 

Materiella anläggningstillgångar       

- byggnader och mark   0 0 

- maskiner och inventarier   0 0 

- pågående investeringar   0 0 

Finansiella anläggningstillgångar   0 0 

Summa anläggningstillgångar   0 0 

        

Omsättningstillgångar       

Förråd   0 0 

Kortfristiga fordringar 5 221 602 150 074 

Kortfristiga placeringar   0 0 

Likvida medel   353 019 326 718 

Summa omsättningstillgångar   574 621 476 792 

Summa tillgångar   574 621 476 792 
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Eget kapital       

Eget kapital   293 887 201 554 

Bokslutsdispositioner   -86 149 0 

Årets resultat   139 779 92 333 

Summa eget kapital   347 517 293 887 

        

Avsättningar   0 0 

        

Skulder       

Långfristiga skulder   0 0 

Kortfristiga skulder 6 227 104 182 905 

Summa skulder   227 104 182 905 

Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 

  574 621 476 792 

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra 
Götalandsregionen. Anvisningarna 

bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt 
rekommendationer utfärdade av 

Rådet för kommunal redovisning. 
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Bilaga 2 Noter 
 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
  

Noter, tkr 
  

      

1. Verksamhetens intäkter 2112 2012 

Patientavgifter med mera 2 210 2 273 

Såld vård internt 0 0 

Såld vård externt 26 797 20 833 

Försäljning av tjänster, internt 0 0 

Försäljning av tjänster, externt 0 0 

Hyresintäkter 10 109 7 563 

Försäljning av material och varor, internt 0 0 

Försäljning av material och varor, externt 0 0 

Statsbidrag 181 644 167 626 

Investeringsbidrag 0 0 

Övriga bidrag, internt 5 402 9 656 

Övriga bidrag, externt 43 579 40 600 

Biljettintäkter 0 0 

Övriga intäkter, internt 98 835 84 090 

Övriga intäkter, externt 54 932 59 481 

Totalt  423 508 392 122 

 

2. Verksamhetens kostnader 2112 2012 

Personalkostnader 3 429 3 056 

Inhyrd personal, bemanningsföretag 0 0 

Köpt vård internt 9 174 
558 

9 020 
890 

Köpt vård externt 889 099 882 036 

Läkemedel 181 071 175 953 

Lämnade bidrag, internt 259 670 259 232 

Lämnade bidrag, externt 58 051 58 711 

Lokal- och energikostnader, internt 0 0 

Lokal- och energikostnader, externt 11 000 9 450 

Verksamhetsanknutna tjänster, internt 29 674 29 312 
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Verksamhetsanknutna tjänster, externt 76 857 73 169 

Material och varor, internt 122 298 115 781 

Material och varor ,externt 542 777 

Övriga tjänster, internt 43 015 45 659 

Övriga tjänster, externt -676 725 

Övriga kostnader, internt 9 103 

Övriga kostnader, externt 14 226 11 568 

Totalt  10 862 
823 

10 686 
422 

 

3. Personalkostnader, detaljer 2112 2012 

Löner 2 418 2 113 

Övriga personalkostnader 451 462 

Sociala avgifter 560 481 

Pensionskostnader 0 0 

Totalt  3 429 3 056 

 

4. Finansnetto 2112 2012 

Finansiella intäkter 
  

Ränteintäkter, internt 0 0 

Ränteintäkter, externt 7 5 

Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 

Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 

Totalt 7 5 
   

Finansiella kostnader 
  

Räntekostnader, internt 0 253 

Räntekostnader, externt 32 6 

Övriga finansiella kostnader, internt 12 12 

Övriga finansiella kostnader, externt 3 2 

Totalt 47 273 

Totalt finansnetto -40 -268 

 

5. Kortfristiga fordringar 2112 2012 

Kundfordringar, internt 4 842 12 603 
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Kundfordringar, externt 2 699 3 055 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 111 139 34 368 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 5 252 3 253 

Övriga fordringar, internt 92 027 92 441 

Övriga fordringar, externt 5 643 4 354 

Totalt 221 602 150 074 

 

6. Kortfristiga skulder 2112 2012 

Leverantörsskulder, internt 61 071 29 168 

Leverantörsskulder, externt 51 182 44 260 

Semesterskuld 0 0 

Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 

Upplupna sociala avgifter 0 0 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 18 753 23 166 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 21 799 18 527 

Övriga kortfristiga skulder, internt 55 975 51 935 

Övriga kortfristiga skulder, externt 18 324 15 849 

Totalt 227 104 182 905 
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Bilaga 3 AR01 RR-rapport  
 

AR01 RR-rapport  

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 

Resultaträkning (mnkr) 

  

  

  

Årsvärden 
 
  

Utfall 

2112 

  

Budget 

2112 

  

Utfall 

2012 

Avvikels
e 

årets 

budget/ut
fall 

Förändrin
g 

utfall/utfa
ll 

% 

            

Statsbidrag 181,6 177,4 167,6 4,2 8,4% 

Övriga erhållna bidrag 49,0 46,3 50,3 2,7 -2,5% 

Patientavgifter 2,2 1,3 2,3 1,0 -2,8% 

Såld vård 26,8 14,5 20,8 12,3 28,6% 

Försäljning av tjänster 0,0 0,0 0,0 0,0   

Hyresintäkter 10,1 10,3 7,6 -0,2 33,7% 

Försäljning av material 
och varor 

0,0 0,0 0,0 0,0   

Övriga intäkter 153,8 153,0 143,6 0,8 7,1% 

Verksamhetens intäkter 423,5 402,8 392,1 20,7 8,0% 

            

Personalkostnader, inkl. 
inhyrd personal 

-3,4 -5,0 -3,1 1,6 12,2% 

Köpt vård, internt -9 174,6 -9 087,5 -9 020,9 -87,0 1,7% 

Köpt vård, externt -889,1 -917,7 -882,0 28,6 0,8% 

Läkemedel -181,1 -192,0 -176,0 10,9 2,9% 

Driftbidrag till utförare 
inom regionen 

-249,6 -249,6 -245,0 0,0 1,9% 

Övriga lämnade bidrag -68,2 -98,9 -73,0 30,8 -6,6% 

Verksamhetsanknutna 
tjänster 

-106,5 -102,7 -102,5 -3,8 4,0% 

Material och varor, inkl 
förbrukningsmaterial 

-122,8 -118,8 -116,6 -4,0 5,4% 

Lokal- och 
energikostnader 

-11,0 -11,5 -9,5 0,5 16,4% 

Övriga tjänster, inkl 
konsultkostnader 

-42,3 -42,5 -46,4 0,2 -8,7% 
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Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0   

Övriga kostnader -14,2 -15,4 -11,7 1,1 22,0% 

Verksamhetens 
kostnader 

-10 862,8 -10 841,7 -10 686,4 -21,1 1,7% 

            

Regionbidrag 10 579,1 10 579,1 10 386,9 0,0 1,9% 

Finansiella 
intäkter/kostnader m.m. 

0,0 -0,3 -0,3 0,2   

            

Resultat 139,8 140,0 92,3 -0,2   
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