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

Den övergripande målsättningen är att patienter inom nämndens område ska uppleva en 
sömlös vård, hög tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet. Det ska finnas en väl utbyggd, 
tillgänglig och nära vård, såväl digital som fysisk.  

Nämnden kommer under 2022 att, i dialog med utförarstyrelserna för de 
vårdöverenskommelser som tecknats, fortsätta verka för ett tillitsbaserat arbetssätt, i 
samverkan analysera och följa upp resultat och vid behov skapa åtgärdsplaner.  

Nämnden ska verka för följsamhet till beslutet om Hälso- och sjukvårdens utbud och 
lokalisering i Västra Götaland, bland annat i utskiftning av vård från Sahlgrenska 
universitetssjukhus till Sjukhusen i Väster, samt planeringen av Högsbo sjukhus. 

På uppdrag av västra hälso- och sjukvårdsnämnden pågår arbete för att invånare i 
kommunerna Härryda, Mölndal, Partille, Öckerö och Göteborg ska ha tillgång till mobila 
specialiserade palliativa team, med start under 2022.  

Nämnden arbetar också för att Mini-Maria-mottagningar etableras under 2022 i samverkan 
med kommunerna i nämndområdet, som stöd till unga med riskbruk och beroendeproblematik 
samt deras anhöriga. 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har 2022 inte en ekonomi i balans, och nämnden 
beslutade i augusti att tillskriva regionfullmäktige om att få budgetera med underskott om 60 
miljoner kronor 2022 utan krav på åtgärder för ekonomi i balans. Regionfullmäktige 
beslutade i oktober att godkänna västra hälso- och sjukvårdsnämndens begäran. Nämnden 
budgeterar därmed med ett underskott om 60 miljoner kronor 2022.  

Regionfullmäktige beslutade i juni om budget 2022 samt i oktober om tilläggsbudget 2022. 
Budgeten läggs utifrån ett normalår. Nämndens resurser används i huvudsak för att finansiera 
invånarnas hälso- och sjukvård enligt överenskommelser, avtal och lagar. Förändringar i 
budget 2022 har omhändertagits enligt beslut, anvisningar och politiska avstämningar.  
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2 Verksamhet 
Som beställarnämnd bedriver västra hälso- och sjukvårdsnämnden 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. Västra hälso- 
och sjukvårdsnämndens bedriver en aktiv samverkan med de elva kommunerna i 
nämndområdet, med utgångspunkt i de folkhälsoavtal som tecknats med respektive kommun, 
samt målgrupperna för samverkansinsatser: barn och unga, äldre och personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt missbruk och beroende 

I kapitel 2.1 framgår de mål och fokusområden som nämnden kommer att arbeta med under 
2022. Under varje fokusområde finns ett antal relaterade aktiviteter. Utgångspunkten är 
nämndens Mål- och inriktning 2022-2023 som beslutades i juni 2021.  

En del av aktiviteterna följs upp i enlighet med uppföljningsplan i vårdöverenskommelserna, 
medan andra aktiviteter är kopplade till samverkan med kommunerna i nämndområdet. 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 

Invånarna i västra hälso- och sjukvårdsnämndens område ska känna sig trygga med att den 
vård som erbjuds håller hög kvalitet, är patientsäker och utgår från den enskilda personens 
behov och erfarenheter.  

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar framförallt med målet genom de fokusområden 
som knyter an till målet och relaterade aktiviteter. 

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 enlighet med de vårdöverenskommelser som nämnden har tecknat med utförarstyrelser för 
2022-2023 ska parterna ha ett tillitsbaserat arbetssätt och gemensamt arbeta med 
avvikelsehantering. Händelser och förändringar som avviker från beställning och som 
påverkar fullgörandet av överenskommelsen ska snarast meddelas den andra parten.  

Aktiviteter 
Arbeta i riktning mot en tillitsbaserad uppföljning 
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2.1.1.2  Fokusområde: Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska 

flyttas ut till närsjukhus eller andra specialistmottagningar 

Vård som patienten behöver ofta ska finnas nära. Av strategin för omställningen av hälso- och 
sjukvården följer att den nära vården med bas i primärvården ska byggas ut. Nämnden 
kommer under 2022 att verka för följsamhet till Hälso- och sjukvårdens utbud och 
lokalisering i Västra Götaland. Det omfattar bland annat närakuter, utskiftning av vård från 
Sahlgrenska universitetssjukhus till Sjukhusen i Väster, planeringen av Högsbo sjukhus och 
Wieselgrensplatsen, samt arbete kring samverkansområden; jourcentraler och vårdcentraler 
med tilläggsuppdrag för psykisk hälsa (UPH). 

Nämnden behöver också hantera befintligt avtal för smärtsjukvården 2022 och framgent 
förhålla sig till den regionala planen för smärtsjukvård och de insatser som ska göras på olika 
vårdnivåer.  

 
Aktiviteter 
Säkerställa att de beslut som fattats gällande vårdutbud Storgöteborg genomförs. 
 
Verka för följsamhet till den beslutade utbudsstrukturen utifrån nämndinvånarnas behov 
 
Verka för god smärtsjukvård inom nämndens område. 
 

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

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett ansvar för att tillgodose behovet av vård hos 
invånare i nämndområdet. Arbetet sker i nära samverkan med utförarstyrelser och andra 
samverkanspartners såsom kommuner, vårdsamverkansstrukturer och samordningsförbund.  

Invånare ska få både den akuta och planerade vård de behöver i rätt tid. Primärvården ska 
utgöra basen i den nära vården. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ser fördelar med nya 
digitala kontaktvägar som ger invånare fler möjligheter för hur kontakten mellan vårdgivare 
och patienter kan gå till.  

2.1.2.1 Fokusområde: Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både 

förstabesök och behandling 

Vårdgarantin uppfylls inte och tillgängligheten har till följd av pandemin och det uppdämda 
vårdbehovet ytterligare försämrats. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer under 2022 
att kontinuerligt bevaka måluppfyllelse till vårdgarantin och vidta möjliga åtgärder vid behov. 

Följsamheter till ledtider för standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården visar stora 
variationer. Nämnden kommer tillsammans med utförarstyrelserna fokusera på att ta fram 
handlingsplaner för vårdförlopp med sämst ledtider.  

Aktiviteter 
Bevaka tillgängligheten till vård och behandling för invånare inom västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens område 
 
Verka för ökad följsamhet till standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården 
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2.1.2.2 Fokusområde: Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och 

ungdomar med psykisk ohälsa 

Barn och ungas psykiska hälsa är ett prioriterat område. Ett högre remisstryck har uppkommit 
som en följd av pandemin och måluppfyllelse för besök, utredning och behandling inom utsatt 
tid nås inte. Nämnden kommer att fortsätta aktivt medverka i arbetet med ”En väg in” och 
övriga delprojekt som påbörjats som en följd av det uppdrag som hälso- och 
sjukvårdsnämnderna har lagt för att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin.  

För att ge stöd till unga med riskbruk och beroendeproblematik, samt deras anhöriga, har 
västra hälso- och sjukvårdsnämnden att pågående arbete för att etablera Mini-Maria i 
samverkan med kommunerna i nämndens område. 
 

Aktiviteter 

Verka för jämlik och ökad tillgänglighet till första linjens vård för barn- och ungdomar med 
psykisk ohälsa inom nämndens område 
 
Verka för ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin 
 
I vårdsamverkan implementera modell för Mini-Maria utifrån regiongemensam inriktning och 
överenskommelse inom nämndens område 
 

2.1.2.3 Fokusområde: Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom 

verksamhetens användning av digitala lösningar 

Fokusområdet har en tydlig koppling till strategin för omställning och de prioriterade e-
tjänster som beslutats inom ramen för denna. I de vårdöverenskommelser som nämnden har 
tecknat framgår vilka måltal som parterna ska sträva mot under 2022-2023.  
 

Aktiviteter 

I samverkan med utförare säkerställa att beslutade prioriterade e-tjänster och digitala lösningar 
erbjuds 
 

2.1.3 Mål: 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.  

Hälso- och sjukvårdsnämnderna är Västra Götalandsregionens primära samverkansaktör med 
kommunerna för utveckling av den nära vården. Med den utgångspunkten driver västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden en nära dialog med kommunerna i nämndområdet utifrån 
målgrupperna för samverkansinsatser: barn och unga, äldre och personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt missbruk och beroende 



Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Detaljbudget 2022 8(28) 

2.1.3.1 Fokusområde: Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom 

tillskapande av fler mobila och nära vårdformer 

Patienter ska kunna erbjudas vård i hemmet i alla nämndens kommuner. På uppdrag av 
nämnden pågår arbete för att säkerställa specialiserad palliativ vård i kranskommunerna 
Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Nämnden för en nära dialog med kommunerna i 
nämndområdet för att säkerställa att samverkan kring mobila team fungerar. 

Aktiviteter 

I samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och kranskommunerna Mölndal, Härryda, 
Öckerö och Partille verka för specialiserad palliativ vård. 
 
I samverkan mellan kommun och region verka för att mobil närvård finns inom nämndens 
område utifrån identifierade behov 
 

2.1.3.2 Fokusområde: Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk 

ohälsa 

En förutsättning för att barn- och ungdomspsykiatrin ska kunna fokusera på sitt uppdrag är att 
tillgängligheten till primärvården för barn och unga med lindriga psykiska symtom ökar. 
Utöver att verka för jämlik och ökad tillgänglighet till första linjens vård för barn- och 
ungdomar med psykisk ohälsa inom nämndens område, kommer västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden arbeta för fler vårdcentraler i nämndområdet med tilläggsuppdrag för 
psykisk hälsa (UPH). 
 

Aktiviteter 
Verka för fler enheter i första linjen med tilläggsuppdrag för psykisk hälsa barn och unga (UPH) 
inom nämndområdet där behov finns. 
 

2.2 Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning 

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

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer under 2022 att fortsätta arbeta aktivt med 
samverkan kring område nära vård tillsammans med kommunerna i nämndområdet. Arbetet 
utgår från gemensamma målgrupper för samverkansinsatser. Dialoger förs årligen två gånger 
med var och en av kommunerna i nämndområdet och vid behov när det krävs.  

I övrigt arbetar nämnden med omställningen av hälso- och sjukvården i enlighet med de 
aktiviteter som presenteras under avsnitt 2.1. 

  

2.3 Framtidens vårdinformationsmiljö 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har inget uttalat ansvar för genomförandet av framtidens 
vårdinformationsmiljö men bevakar planeringen av införande ur ett tillgänglighetsperspektiv. 



Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Detaljbudget 2022 9(28) 

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. 

 

2.4 Regiongemensamt 

2.4.1 Miljö 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden vill som beställarnämnd få en bättre insyn i hur 
utförarstyrelser som nämnden tecknar överenskommelser med arbetar med Västra 
Götalandsregionens miljömål. Nämndens presidium kommer under 2022 att i dialoger med 
utförarstyrelserna efterfråga en redovisning av hur styrelserna arbetar med de fastställda 
miljömålen. 

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 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med samtliga kommuner i nämndområdet 
utifrån beslutade folkhälsoavtal. Grunden är att minska skillnader i hälsa och samverkan utgår 
i stor utsträckning från målen i Agenda 2030, inte minst målområdena 3 och 4; God hälsa och 
välbefinnande respektive God utbildning för alla (kraftsamling för Fullföljda studier). 
Nämnden för en aktiv dialog med kommunerna om sociala investeringsmedel. 

Nämnden har också beslutat om ett eget mål 2022, som innebär att verka för en god och 
jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan minska de påverkbara hälsoklyftorna, vilket 
ligger i linje med intentionerna med målen för Agenda 2030. Aktiviteter som tagits fram 
under detta mål redovisas under punkt 4.1.1.  

Som befolkningsföreträdare, och utifrån vikten av den lokala förankringen, driver västra 
sjukvårdsnämnden ett aktivt dialogarbete med pensionärsråd, brukar- och patientföreningar, 
barn- och ungdomsorganisationer och i medborgardialog. I flertalet kommuner finns 
folkhälsoråd där nämnden är representerad med två ledamöter. 

2.4.3 Intern kontroll 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar i enlighet med de rutiner och riktlinjer som finns 
för intern kontroll i Västra Götalandsregionen. Nämnden har ett agilt förhållningssätt i arbetet 
med intern kontroll, där identifierade risker hanteras tidigt i processen. 

Uppföljning av kontroller sker vid fastställda uppföljningstillfällen utifrån den plan för intern 
kontroll som nämnden har beslutat om och redovisas till nämnden.  
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3 Ekonomi 

3.1 Ekonomisk obalans västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ekonomisk obalans inför 2022 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har 2022 inte en ekonomi i balans. Enligt 
överenskommet mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna på omställnings- och 
samordningsberedningen i juni 2021 ska ekonomiska obalanser inför 2022 hanteras av 
respektive nämnd, förutom västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd, där särskild lösning krävs för gemensam hantering av Storgöteborg. Västra 
hälso- och sjukvårdsnämnden var då överens med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd om 
att hitta en gemensam lösning inför budget 2022 för att undvika neddragningar i 
vårdöverenskommelserna och upprätthålla vårdvolymerna i göteborgsområdet. 

 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i augusti att tillskriva regionfullmäktige om 
att få budgetera med underskott om 60 miljoner kronor 2022 utan krav på åtgärder. Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i september om att tillskriva regionfullmäktige om 
överföring av eget kapital till västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Belopp uppgående till 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds positiva resultat 2021, efter reglering av den 
överenskomna gemensamma hanteringen mellan de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna i 
budget 2021. Detta under förutsättning att västra hälso- och sjukvårdsnämnden får godkänt på 
sitt yrkande att budgetera med underskott 2022.  

Regionfullmäktige beslutade i oktober att godkänna västra hälso- och sjukvårdsnämndens 
begäran samt att avslå begäran från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.  

Därmed budgeterar västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022 ett underskott på 60 miljoner 
kronor. 

 

Tidigare hantering av ekonomisk obalans 
Nämnden har i månadskommentarer, delårsrapport och årsredovisningar lyft att 
resursfördelningsmodellen behöver ses över, då det finns en diskrepans mellan 
resurstilldelningen mellan nämnderna och kostnaderna för nämnderna. Resurser fördelas 
mellan nämnderna enligt bedömt behov utifrån olika faktorer, så som invånarnas ålder och 
kön, medan kostnaderna uppstår efter faktisk konsumtion. Detta påverkar västra hälso-och 
sjukvårdsnämndens möjlighet till en ekonomi i balans, och de senaste åren har underskottet 
hanterats på olika sätt i budgetprocesserna. Nedan följer en beskrivning av nämndens 
ekonomiska obalans sedan 2018.  

• I kompletteringsbudgeten 2018 som regionfullmäktige beslutade om i november 2017 
konstateras att västra hälso- och sjukvårdsnämnden ”har ett strukturellt underskott i sin 

budget och att nämnden har ett behov om cirka 65 miljoner kronor för att nå balans 
2018”. Regionstyrelsen gav i kompletteringsbudgeten 2018 regiondirektören i uppdrag att 
analysera vad som ligger bakom nämndens ekonomiska obalanser och återkomma med 
förslag på åtgärder. 
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• Uppdraget återrapporterades till regionstyrelsen i mars 2018 och överlämnades till 
partierna inför beredning av budget 2019. I rapporten konstaterades bland annat att 

- västra hälso- och sjukvårdsnämnden är följsamma till budget- och 
planeringsdirektiv 

- vårdkonsumtionen hos nämndens invånare är något högre än regionsnittet men att 
den utifrån tilldelade resurser snarare bör vara något lägre jämfört med övriga 
nämnders 

- det finns en diskrepans mellan resurstilldelningen till nämnderna, som är baserat 
på uppskattat vårdbehov, och kostnaderna för nämnderna vad gäller sjukhusvård 
då de styrs av faktisk konsumtion.  

- flera faktorer försvårar en ekonomisk styrning genom minskning av vårdutbud 
och/eller vårdkonsumtion men nämnderna bör arbeta aktivt för att beställa så 
kostnadseffektiv vård som möjligt. 

• Nämnden hade inte en budget i balans 2018 utan budgeterade med hänvisning till 
skrivningen i kompletteringsbudgeten ett underskott på -65 miljoner kronor 2018. 
Resultatet 2018 var -40,8 miljoner kronor, vilket därmed inte påverkade nämndens eget 
kapital.  

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden hade inför budget 2019 ett negativt eget kapital på -
19,8 miljoner kronor, vilket motsvarade det kvarvarande underskottet för 2016 och 2017 
efter behandling av bokslutsdispositioner. Enligt beslut i regionfullmäktige i april 2019 
återställdes västra hälso- och sjukvårdsnämndens negativa egna kapital. Därmed 
fastställdes det egna kapitalet till 0 kr under 2019.   

• I budget 2020 tillämpades inte resursfördelningsmodellen och regionbidraget räknades 
upp med två procent jämfört med 2019. Inför budget 2020 hade nämnden en obalans på 
65 miljoner kronor. För att möjliggöra största möjliga beställning av hälso- och sjukvård 
var då västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 
överens om gemensam hantering av 65 miljoner kronor. Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden budgeterade 2020 ett underskott på 65 miljoner kronor och Göteborgs 
hälso- och sjukvårdsnämnd budgeterade motsvarande överskott. Västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens resultat 2020 blev -88 miljoner kronor och reglering gjordes av eget 
kapital från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd med 65 miljoner kronor i samband med 
bokslutsdispositioner.  

• I budget 2021 tillämpades inte resursfördelningsmodellen och regionbidraget räknades 
upp med två procent jämfört med 2020. Inför 2021 hade nämnden en obalans om 130 
miljoner kronor, och även fler hälso- och sjukvårdsnämnder hade ekonomiska obalanser. 
Detta inkluderat att nämnderna var överens om att inte budgetera valfrihetsvården enligt 
utfall, utan endast öka med index två procent. De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna var 
då överens om att 2021 ta ett gemensamt ansvar för jämlik vård och tillgänglighet till vård 
för regionens invånare, och hanterade därför de återstående ekonomiska obalanserna per 
nämnd gemensamt. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterade ett underskott på 
130 miljoner kronor 2021. Reglering avses ske i bokslutsberedning 2021 med maximalt 
mottagande nämnders negativa resultat 2021, och inom ramen för lämnande nämnders 
positiva resultat 2021. Prognos per augusti 2021 visar på att västra hälso- och 
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sjukvårdsnämndens resultat 2021 ryms inom övriga nämnders positiva resultat, varför 
nämndens eget kapital enligt prognosen inte påverkas i bokslut 2021.  

• I april 2021 beslutade regionfullmäktige återigen att nollställa negativt eget kapital för 
sjukhusen i egen regi samt för västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta innebär att 
nämndens prognosticerade eget kapital inför 2022 är 0 miljoner kronor.  

• I budget 2022 tillämpas resursfördelningsmodellen, vilket innebär en ökning av 
regionbidraget för västra hälso- och sjukvårdsnämnden jämfört med 2021. Inför 2022 har 
nämnden en obalans på 60 miljoner kronor. 

 

Åtgärder vid ekonomisk obalans 
Följande kan beskrivas kring nämndens arbete för ekonomi i balans: 

• Nämndens kostnader är i huvudsak låsta enligt ingångna avtal och 
överenskommelser. 

• Nämnden är mycket restriktiv kring beslut om nya kostnadsdrivande insatser. 

• Under våren 2021 fördes diskussioner mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna kring 
hantering av återstående obalanser per nämnd inför 2022. Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd är överens om gemensam 
hantering av Storgöteborg. Detta för att undvika neddragningar i 
vårdöverenskommelserna. Se vidare under rubriken Ekonomisk obalans västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden.   

• I samband med månadskommentar mars 2020 gav nämnden ett uppdrag till ansvarig 
tjänsteperson att utreda orsaken till kostnadsutvecklingen för externa läkemedel.  

• Nämnden har sett över nämndspecifika utvecklingsuppdrag och avtal och har inom det 
arbetet även haft ett kostnadsmedvetet perspektiv. Uppdrag har getts och genomförts, 
exempelvis att ta fram en översyn av de samverkanssinsatser som pågår för barn och unga 
med psykisk ohälsa inom nämndens område, att utvärdera och utveckla arbetssättet kring 
socialmedicinska mottagningar och att se över avtal och inriktning för 
spädbarnsverksamheter. Förutom de verksamhetsmässiga förändringarna har detta även 
lett till flera långsiktigt kostnadsminskande förändringar.  

• Under 2020 omförhandlade nämnden samverkansavtal med ungdomsmottagningar, vilket 
har genererat mer jämlik samt högre finansieringsgrad från kommunerna och därmed lägre 
kostnader för nämnden.  

• Nämnden agerar kostnadsmedvetet gällande aktiviteter som påverkar nämndens egna 
kostnader.  

3.2 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 de 
fem hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt förändringar i befolkningsunderlaget. De nämnder 
som genom resursfördelningsmodellen får ett sänkt regionbidrag kompenseras av ett extra 
tillskott för att garantera minst två procents uppräkning av respektive hälso- och 
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sjukvårdsnämnds regionbidrag. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas en högre andel i 
resursfördelningen mellan nämnderna och kompenseras därför inte ytterligare. 

Regionfullmäktige 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 utgår från ett normalår. Det uppdämda vårdbehovet till följd av 
pandemin hanteras i särskild ordning via regional särskild tillgänglighetsledning (RSTL), och 
finansieras av regionstyrelsen. 

Regionstyrelsen beslutade i juni om riktade statsbidrag.  De riktade statsbidrag som tillförs 
hälso- och sjukvårdsnämnderna är i nivå med tidigare år, och fördelas mellan de fem hälso- 
och sjukvårdsnämnderna enligt resursfördelningsmodellen.  

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.  

Nämnden har i arbetet med vårdöverenskommelserna och budget för 2022 arbetat i enlighet 
med hälso- och sjukvårdsstyrelsens anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2022-2023 
samt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2022.  
 
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, se tabell nedan. Nämnderna är överens om att 
ingen nämnd kan lämna ifrån sig mer i riskdelning än vad den givande nämnden har utrymme 
för utan att få ekonomiskt underskott totalt sett. Regleringen av riskdelningen 2022 kommer 
att ske enligt budget.  
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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 
  

Hälso- och sjukvårdsnämndernas avsättning till riskdelningen om 263,1 miljoner kronor 
finansieras av den del av ersättning för strukturella obalanser i tilläggsbudget 2015 som 
återfördes till nämnderna i samband med införandet av gemensamma priser. Den andra delen 
av inarbetades i de gemensamma priserna. Hälso- och sjukvårdsnämnderna använder medlen 
enligt stegen i modellen enligt nedan:  

 

1. 191,1 miljoner kronor används för att kompensera de nämnder som till följd av de 
gemensamma priserna får ökade kostnader för sjukhusvård. Kompensationen per nämnd 
har förändrats jämfört med 2021 då kostnaderna har uppdaterats.  

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. Kompensationen per 
nämnd har förändrats marginellt jämfört med 2021 efter att kostnaderna har uppdaterats. 

3. De återstående 31,2 miljoner kronor använd att kompensera de nämnder som har en 
ansträngd ekonomisk situation inom andra områden. Regleringen sker i två steg. Först 
kompenseras östra hälso- och sjukvårdsnämnden, som lämnar ifrån sig mer än de får i 
kompensation i steg 1 och 2, och som utan justeringen skulle behövt vidta åtgärder för 
ekonomi i balans.  Kompensationen är 17,8 miljoner kronor.  Återstående 13,4 miljoner 
kronor fördelas mellan de tre nämnder som har underskott i budget, och västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden tilldelas 5,4 miljoner kronor.  

 
Förenklad ersättningsmodell för offentliga sjukhus i regionen 
Den förenklade ersättningsmodell som beslutades i regionstyrelsen i juni 2021 innebär att 
sjukhusen ersätts med 100 procent anslag för de vårduppdrag som ingår i 
vårdöverenskommelserna, förutom prestationsersättning för viss specialisttandvård. Anslagen 
utgår från vårdöverenskommelser 2021 uppräknat med två procent och med beaktande av 
överenskomna förändringar. Samma hantering gäller nästkommande år, vilket leder till 
långsiktiga och transparenta förutsättningar för båda parter. Anledningar till en förenklad 
ersättningsmodell för sjukhusen är bland annat att produktion, och registrering av produktion, 
på införande sjukhus kan påverkas under införandeperioden av Millenium. 
 
För att stimulera ökad tillgänglighet har överenskomna basvolymer i vårdöverenskommelsen 
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. Denna ersättning kan sjukhusen få del av först då 
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överenskomna basvolymer i vårdöverenskommelserna är producerade. I jämförelse med 2021 
utgörs därmed 97 procent av sjukhusens ersättning av anslag inom vårdöverenskommelserna, 
och tre procent efter uppnådd produktion utanför vårdöverenskommelserna. 

 
Tillgänglighetssatsningar  
Hälso- och sjukvårdsnämnderna har budgeterade medel för tillgänglighetssatsningar vid 
regionens sjukhus och hos externa leverantörer. Den förenklade ersättningsmodellen innebär 
att budgeten för 2022 förändras med flytt av medel från ordinarie vårdöverenskommelser till 
tillgänglighetssatsningar, motsvarande 30 procent av definierade basvolymer inom 
vårdgarantiområdet. Den sammantagna budgeten för nämndernas tillgänglighetssatsningar 
uppgår till 1 175,7 miljoner kronor, och fördelningen per hälso- och sjukvårdsnämnd 
synliggörs i tabellen nedan. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens budget har utökats från 
87,2 miljoner kronor 2021 till 278,4 miljoner kronor i budget 2022.  
 

Tillgänglighetssatsningar 2022, miljoner kronor 
  HSNN 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. Finansiering 
sker från de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna samt regionstyrelsen. 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.  

 

3.3 Resultat 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterar 2022, enligt beskrivet ovan, ett resultat på -
60 miljoner kronor.  
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Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 
2022 

Prognos       
aug 2022 

Budget 
2021 Budget 2022 

belopp i miljoner kronor 

Högspecialiserad vård -684,2 -674,7 -689,7 
Länssjukvård -5 539,2 -5 214,7 -5 251,9 
Sjukhus i regionen (offentliga och privata) -5 308,4 -4 993,1 -5 035,1 

Privata specialister i regionen -88,9 -89,8 -85,0 

Utomregional länssjukvård -141,9 -131,8 -131,8 

Primärvård -442,7 -418,2 -421,6 
Hjälpmedel (vårdval rehab) -58,2 -57,2 -57,2 

Övrig primärvård -363,6 -343,7 -344,5 

Utomregional primärvård -20,9 -17,4 -20,0 

Tandvård -231,7 -225,4 -227,4 
Habiliteringsverksamhet mm -179,4 -175,9 -175,9 

Folkhälsomedel -10,9 -10,4 -10,8 

Läkemedel -92,9 -91,1 -86,6 

Samordningsförbund o vårdsamverkan -9,7 -9,0 -9,6 

Nämndkostnader -4,7 -3,6 -4,6 

Kanslikostnader -19,7 -19,4 -19,4 

Övrigt -30,4 -23,5 -26,0 

Övriga administrativa kostnader -7,4 -6,1 -6,1 

Medicinsk service -19,3 -16,4 -18,9 

Utvecklingsmedel (rest tilläggsbudget 2022) -2,7 0,0 0,0 

Finansiella kostnader/intäkter -1,0 -1,0 -1,0 

Totalt nettokostnader -7 245,6 -6 865,8 -6 923,4 

Regionbidrag  7 049,3 6 637,6 6 637,6 

Övriga intäkter 127,2 125,8 123,4 

Riskdelning 9,0 32,4 32,4 

Resultat -60,0 -70,0 -130,0 

Gemensam hantering HSN 0,0 70,0 130,0 

Resultat efter gemensam hantering -60,0 0,0 0,0 

 

3.3.1 Verksamhetens intäkter 

Fördelningen av nämndens regionbidrag och övriga intäkter mellan olika 
verksamhetsområden framgår av nedanstående kommentarer.  

 

Regionbidrag 
Nämndernas regionbidrag räknas upp med index två procent jämfört med 2021 samt fördelas 
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om enligt resursfördelningsmodellen. Därmed beaktas förändringar i befolkningsunderlaget, 
vilket innebär att västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas en högre andel av nämndernas 
totala regionbidrag jämfört med 2021. Dessutom tillförs 140,6 miljoner kronor att fördela till 
de nämner som får minskad andel av regionbidraget till följd av resursfördelningen. Syftet är 
att säkra att alla nämnder får en ökning om minst två procent. Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden tillförs 123,3 miljoner kronor utöver index i omfördelningen enligt 
resursfördelningsmodellen, och tar därför inte del av tillskottet. I tilläggsbudget 2022 tillförs 
hälso- och sjukvårdsnämnderna 95,2 mnkr, som fördelas mellan nämnderna enligt tidigare 
beslutat regionbidrag. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens del är 19,8 miljoner kronor. 
 
Justeringar av regionbidraget har gjorts inom följande områden: 
 
• För centralt prioriterade ST-tjänster överförs 16,2 miljoner kronor från hälso- och 

sjukvårdsnämnderna till personalutskottet. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens 
minskning av regionbidraget är 3,4 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 och arbetas in i vårdöverenskommelserna. Regleringen 
sker genom en teknisk justering av nämndernas regionbidrag, som sammantaget ökar med 
617,1 miljoner kronor. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 128,9 miljoner 
kronor. Den kostnad som påförs de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna är i samma nivå, 
men fördelningen varierar mellan nämnderna. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden påförs 
kostnader som är 2,4 miljoner kronor högre än det tillförda regionbidraget beroende på 
nämndens andel av konsumtionen hos de aktuella utförarna. Berörda områdena är:   

- Akut- och prehospital verksamhet 
- Psykiatrimedel 
- Förstärkningsmedel psykiatri 
- Sprututbytesverksamhet  
- Transportorganisation neonatal 
- Stärkt kapacitet för utredning könsidentitet 
- Förstärkning transmedicinsk vård – endokrinologi 
- Regionalt traumacenter SU: uppdrag regional traumabakjour 
- Läkemedel 
- Rehabkoordinatorer 
- Barnskyddsteam 
- Bedömningsteam kognitiv funktionsnedsättning 
- Hälsocoach online 
 

• Finansiering avseende tre uppdrag flyttas från hälso- och sjukvårdsnämnderna till hälso- 
och sjukvårdsstyrelsen. Reglering sker genom teknisk justering av regionbidraget, som 
sammantaget minskar med 6,8 miljoner kronor, varav nämndens del är 1,5 miljoner 
kronor. Uppdragen avser:  

- FoU Regionhabiliteringen, Biobank och Simulatorcentrum  
- Hälsoundersökningar samhällsplacerade barn (uppdrag till vårdcentralerna).  
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• I september beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen att medel för utveckling av 
akutvårdskedjan ska föras över till hälso- och sjukvårdsnämnderna 2022. Totalt förs 60,0 
miljoner kronor över och västra hälso- och sjukvårdsnämndens del är 12,5 miljoner 
kronor. Motsvarande kostnader har reserverats i budget, se rubrikerna Sjukhus i regionen 
och Övrig primärvård.  

 
Efter justeringar och förändringar som skett enligt anvisningar uppgår västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens regionbidrag för 2022 till 7 049,3 miljoner kronor. 
 

Övriga intäkter 
Regionstyrelsen beslutade i juni 2021 om riktade statsbidrag 2022. För att synliggöra dessa 
som en del av den samlade finansieringen, redovisas under övriga intäkter de riktade 
statsbidrag som nämnden har att hantera.  

• Ur statsbidraget God och nära vård tillförs de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna 446,8 
miljoner kronor, varav 93,5 miljoner kronor till västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 
Medlen finansierar 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, varav nämndens del är 31,3 miljoner kronor. Medlen finansierar fortsatt 
de utökade volymer som inarbetades i vårdöverenskommelserna 2021 för att ersätta den 
tidigare hanteringen inom ”brutet tak”. Särskilt att notera är att ersättningen inte 
indexerats samt att fördelningen mellan nämnderna 2022 sker enligt 
resursfördelningsmodellen.  

• Ur statsbidraget Insatser inom området Psykisk hälsa och Suicidprevention tilldelas 
Hälso- och sjukvårdsnämnderna 13,6 miljoner kronor, varav nämndens del är 2,4 miljoner 
kronor. Motsvarande kostnad reserveras i budget för övrig primärvård, och nämnden avser 
besluta om nyttjande av medlen under 2022.  
 

Nämndens övriga intäkter 2022 uppgår till 127,2 miljoner kronor. 
 

Riskdelning 
Modellen för riskdelning, samt förändringen jämfört med 2021, beskrivs under rubriken 
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. Västra 
hälso- och sjukvårdsnämndens kompensation år 2022 är 9,0 miljoner kronor, vilket är en 
minskning jämfört med 2021 med 23,4 miljoner kronor.  
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3.3.2 Verksamhetens kostnader 

Fördelningen av nämndens nettokostnader mellan olika verksamhetsområden framgår av 
nedanstående kommentarer.  

 

Högspecialiserad vård samt länssjukvård vid sjukhus i regionen 
Budgeten avser till största del västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel av de 
överenskommelser och avtal som är tecknade med de offentliga och privata 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. Posterna utgör tillsammans 82,6 procent av nämndens budgeterade nettokostnader 
2022.  

Justeringar av vårdöverenskommelserna har gjorts i enlighet med beslut, riktlinjer och 
anvisningar samt avstämningar med hälso- och sjukvårdsnämnderna. De främsta 
förändringarna beskrivs nedan.  

• Uppdraget enligt tilläggsbudget 2022 avseende regionsjukvård är inarbetat i budget, och 
kommer att regleras i tilläggsöverenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
Totalt för hälso- och sjukvårdsnämnderna omfattar uppdraget 30,0 mnkr, varav 7,1 mnkr 
för västra hälso- och sjukvårdsnämnden.  

• Ett flertal uppdrag och ersättningar som tidigare har finansierats via hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen har inarbetats i ordinarie vårdöverenskommelser. Se även under rubrik 
Regionbidrag.  

• Införande av förenklad ersättningsmodell för de offentliga sjukhusen innebär även 
förändring avseende ersättningsramarna för överenskommelserna. Den största 
förändringen är avdraget på totalt cirka 752 miljoner kronor, avseende 30 procent av 
definierade basvolymer inom tillgänglighetsområdet. Dessa budgetmedel flyttas från 
vårdöverenskommelser till budgeten för tillgänglighetssatsningar. För västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden flyttas 190,7 miljoner kronor, varav 33,7 miljoner kronor från 
högspecialiserad vård och 157,0 miljoner kronor från länssjukvård. 

• Utökning av ersättningsramarna för vårdöverenskommelser med ersättningar som tidigare 
har omfattats av särskilda ersättningsmodeller för volymer utöver grunduppdraget. Detta 
har gällt för förlossningsvård, transplantationsverksamhet, könsbekräftande operationer, 
reumarehabilitering och mammografi. Resurser för dessa har tidigare omhändertagits och 
budgeterats utanför vårdöverenskommelserna.  När ramarna läggs in i den nya 
ersättningsmodellen innebär det en utökning av budget för nämnden med 3,0 miljoner 
kronor.  

• Ekonomisk reglering för koncentration av sällanvård avseende barn med ätsvårigheter, 
endokrinkirurgi samt ryggmärgskadevården. 

• Fortsatt avdrag av ST-tjänster för central prioritering och finansiering. 
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Reglering av beställning enligt beslut om ”Vårdinnehåll på outnyttjade färdigställda 
vårdavdelningar på Kungälvs Sjukhus” kommer att hanteras som tilläggsöverenskommelser 

under 2022 med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i Väster. 
 

Högspecialiserad vård  
Beställning av högspecialiserad vård är en del av vårdöverenskommelsen med styrelsen för 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och samordnas mellan nämnderna i regionen, men tecknas 
formellt av västra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. 
Enligt beskrivet i den inledande texten om sjukhusvård är den största förändringen jämfört 
med budget 2021 flytt av basvolymer till tillgänglighetssatsningar inom budget för 
länssjukvård. Utöver det har nedan uppdrag och ersättningar lyfts ut från 
vårdöverenskommelsen med Sahlgrenska universitetssjukhuset och inarbetats i 
överenskommelsen mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Sahlgrenska om sjukhusets 
särskilda uppdrag: 

- FoU Regionhabilitering  
- Biobank och simulatorcentrum 

Totalt uppgår 2022 års budget för högspecialiserad vård till 684,2 miljoner kronor. 

 

Länssjukvård  

Sjukhus i regionen 

Sjukhus i regionen avser främst ersättningar till samtliga sjukhus i regionen, inklusive Lundby 
specialistsjukhus som drivs i privat regi, samt andra poster som beskrivs nedan. Västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden ingår å regionens vägnar tillsammans med Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd överenskommelser med styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset och 
styrelsen för Sjukhusen i Väster. Utöver förändringar som beskrivs i den inledande texten för 
sjukhusvård har ett antal sjukhusspecifika förändringar genomförts. De främsta 
förändringarna beskrivs nedan. 

Sahlgrenska universitetssjukhuset:  
- Tilläggsöverenskommelsen avseende ACT är inarbetad i vårdöverenskommelsen. 
- Reglering av uppdrag från Södra Älvsborgs sjukhus avseende resurs för 

läkarkompetens inom Lundströmsmottagningen. 
- Inom mammografi förändras upptagningsområdet under 2022, då uppdraget avseende 

kvinnor bosatta i Mölndals stad kommer att tas över av privat leverantör. Budgetmedel 
flyttas därmed till privata specialister.  

- 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. 
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- 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.  

 
Övriga delar 
Övriga delar som nämnden budgeterar inom budgetposten Sjukhus i regionen beskrivs nedan. 

• Medel för tillgänglighetssatsningar budgeteras med 278,4 miljoner kronor enligt beskrivet 
under rubrik Ekonomiska förutsättningar, Tillgänglighetssatsningar. 

• Momskompensation är en intäkt som nämnderna har rätt att ansöka om då momsen inte 
ska påverka om Västra Götalandsregionen väljer att utföra tjänster i egen regi eller 
upphandla från privata leverantörer. Budgeten avser momskompensation för köp av 
externa avtal för tillgänglighetssatsningar och intäkten under 2022 väntas bli 4,7 miljoner 
kronor. 

• Medel avseende abstinensvård om 4,2 miljoner kronor reserveras inför att nämnden avser 
teckna tilläggsöverenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Medlen avser 11 
månader 2022 och flyttas från budget för privata specialister där tidigare avtal fanns.  

• Nämnden reserverar 9,0 miljoner kronor inför kommande tilläggsöverenskommelse med 
Sahlgrenska universitetssjukhuset avseende öppen specialiserad palliativ vård, inkluderande i 
patientens hem, för patienter med komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda 

behov (ASIH). Uppdraget kommer att avse insatser för invånare i kommunerna Göteborg, 

Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö. Finansiering från nämnden möjliggörs genom de 
resurser som tillförs nämnden i tilläggsbudget 2022, och som är utöver de medel som i 
tilläggsbudgeten har specifika ändamål. 

• Medel för utveckling av akutvårdskedjan om 60,0 miljoner kronor förs över till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna från hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden tilldelas 12,5 miljoner kronor. Nämnden reserverar på denna 
budgetpost 10,1 miljoner kronor för sin del i en kommande tilläggsöverenskommelse med 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset om Närakuten vid Östra sjukhuset. För budgetering av 
resterande medel, se under rubriken Övrig primärvård.  

• Ersättning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för kostnader som avser personer som vistas i 
Sverige utan tillstånd. Budgeten finns under fler poster, som till exempel läkemedel och 
tandvård, men främst här.   

• Kostnader avseende personliga hjälpmedel, främst peruker. 
• Nämnden budgeterar för avtal avseende samverkande sjukvård Öckerö respektive Lilla 

Edet.  
 

Totalt uppgår 2022 års budget för sjukhus i regionen till 5 308,4 miljoner kronor.  
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Privata specialister i Västra Götalandsregionen 
Budgeten avser privata specialister som ersätts enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL), 
även kallad nationella taxan, upphandlade vårdavtal enligt Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) samt avtal genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Specialister inom 
allmänmedicin redovisas under posten Övrig primärvård.  

Inom mammografi tar privat leverantör över ett upptagningsområde från Sahlgrenska 
universitetssjukhuset 2022, varför budget om 5,5 miljoner kronor har flyttats hit från budgeten 
för sjukhus i regionen. Utöver detta har budgeten minskats med 4,3 miljoner kronor, som 
flyttas till budget för sjukhus i regionen då abstinensvård avser flyttas till egen regi 2022, 
samt utökas något för att möta högre kostnader inom övrig mammografi. Nettoförändringen 
jämfört med 2021 för budgetposten blir en utökning på 2,2 miljoner kronor.  

Budget 2022 för privata specialister uppgår till 88,9 miljoner kronor. 
 

Utomregional länssjukvård  

Utomregional länssjukvård omfattar oplanerad vård och ambulanstransport som nämndens 
invånare får utanför Västra Götalandsregionen, utlandsvård/EU-vård, köpt rättspsykiatrisk 
vård samt valfrihetsvård. Valfrihetsvård innebär att en patient utifrån patientlagen har rätt att 
ta del av all offentligt finansierad öppenvård i hela landet om eventuella remisskrav följs. 

För oplanerad vård, utlandsvård/EES-vård och ambulanstransport baseras budget 2022 på 
indexuppräknat utfall från 2019, som är senast kända normalår. Kostnadsutvecklingen för 
valfrihetsvård har ökat mer än vad som var avsatt i nämndens budget 2020, då 
kostnadsansvaret flyttades till nämnderna. I och med begränsade resurser inför 2021 var 
hälso- och sjukvårdsnämnderna överens om att hantera budget för valfrihetsvård 2021 endast 
med en uppräkning med index två procent från 2020 års budget. Detta innebär att nämndens 
budget 2021 inte är i nivå med bedömningen av ett normalår. Inför 2022 budgeterar nämnden 
för beräknad kostnad 2022, vilket innebär en ökning med 7,7 miljoner kronor jämfört med 
budget 2021.   

Budget 2022 för utomregional länssjukvård är 141,9 miljoner kronor. 
 

Total budget 2022 för alla poster ovan inom länssjukvård uppgår till 5 539,2 miljoner kronor. 

 
Primärvård 
Hjälpmedel (vårdval rehab) 
Nämndens kostnad avser i huvudsak personliga hjälpmedel på primärvårdsnivå, förskrivna 
enligt ”Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel”. Ungefär hälften av kostnaden 
avser förskrivningar gjorda av enheter inom vårdval rehab. Västra Götalandsregionen och de 
49 kommunerna har beslutat att inte längre subventionera tyngdtäcken. Detta bedöms påverka 
nämnden genom en något lägre kostnad 2022, vilket vägs upp av ändrade volymer inom andra 
områden.  

Budgeten för 2022 uppgår till 58,2 miljoner kronor. 
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Övrig primärvård  

Inom övrig primärvård ingår både offentlig och privat primärvård. Den offentligt beställda 
primärvården avser Regionhälsans uppdrag enligt 2022 års överenskommelse. Verksamheter 
som inkluderas är till exempel ungdomsmottagningar, mödrahälsovård och 1177 vårdguiden 
på telefon. Enligt anvisningar från hälso -och sjukvårdsstyrelsen övergår samtliga ersättningar 
till Regionhälsan, förutom målrelaterad ersättning för 1177 Vårdguiden på telefon, till anslag 
2022. Anslagets storlek har beräknats utifrån prognos för 2022. De främsta förändringarna 
jämfört med budget 2021 är: 

• Inför 2022 överförs en del uppdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen till hälso- och 
sjukvårdsnämnderna, se vidare under rubriken Regionbidrag. De uppdrag som från 2022 
ingår i nämndens överenskommelse med styrelsen för Regionhälsan uppgår till 2,7 
miljoner kronor och omfattar bedömningsteam kognitiv funktionsnedsättning, hälsocoach 
online och barnskyddsteamet.  

• Nämndens budget till barnmorskemottagningarna utökas med 8,5 miljoner kronor för 
finansiering av barnmorskemottagning Stenungssund och Tjörn, som från 2022 ingår i 
beställningen till Regionhälsan. Medel flyttas från budget för privat primärvård, där 
motsvarande avtal löper ut.  

• Ersättningen för graviditetsövervakning, screening livmoderhalscancer, tolk samt 
medicinsk service är andra delar inom barnmorskemottagningsverksamheten som 
nämnden beaktar i budget i samband med den nya ersättningsmodellen. Budgeten utökas 
enligt utfall med 4,0 miljoner kronor jämfört med budget 2021.  

• Flyktingbarnmottagning, en riktad verksamhet för målgruppen barn och unga med 
migrationsbakgrund, har tidigare finansierats från nämnden via statsbidrag. Verksamheten 
ingår från 2022 i beställningen till Regionhälsan, vilket nämnden beaktar i budget med 0,4 
miljoner kronor.  

• Nämndens totala intäkt från kommuner gällande ungdomsmottagningar ökar jämfört med 
budget 2021 med 1,2 miljoner kronor, då ersättningsnivån från flera av kommunerna ökar 
enligt avtal.  

 
Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin 
ersatta enligt Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) och Lagen om läkarvårdsersättning 
(LOL), även kallad nationella taxan samt mödrahälsovård genom upphandlade avtal enligt 
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Budget 2022 är minskad med 8,5 miljoner kronor till 
följd av ett avslutat avtal inom mödrahälsovård som 2022 övergår till egen regi. Medlen 
flyttas till offentlig primärvård.  

 
Inom ramen för övrig primärvård budgeterar nämnderna även resurser för inkontinensbidrag 
samt för transport av avlidna. Utöver dessa har västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
budgeterat följande poster: 
 

• 0,5 miljoner kronor – Reserverade medel för uppstart av socialmedicinska mottagningar i 
nämndens område.  
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• 5,0 miljoner kronor – Reserverade medel för Mini-Mariaverksamhet med planerad start i 
januari 2022. Tilläggsöverenskommelser avses tecknas med styrelsen för Regionhälsan 
under hösten 2021. Utvecklingsmedel om 7,2 miljoner kronor som nämnderna tidigare 
erhållit från hälso- och sjukvårdsstyrelsen har inför 2022 förts över till nämnderna i 
regionbidraget. Nämndens del är 1,5 miljoner kronor och dessa ingår i ramen för Mini-
Maria 2022.  

• 2,4 miljoner kronor – Reserverade medel för utveckling av akutvårdskedjan som förts 
över från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, och som är utöver de medel som reserveras under 
länssjukvård för närakuten vid Östra sjukhuset. Nämnden avser att med dessa medel under 
2022 finansiera närakutverksamhet och/eller närsjukvårdsteam.  

• 0,3 miljoner kronor - Samverkansavtal avseende Stödcentrum för personer utsatta för 
hedersvåld 

• 0,3 miljoner kronor - Överenskommelsen med Närhälsan avseende ljusbehandling på 
Öckerö. 

• 2,4 miljoner kronor – Reserverade medel avseende nämndens tilldelning av det riktade 
statsbidraget för Insatser inom området Psykisk hälsa och Suicidprevention reserveras i 
budget. Nämnden avser besluta om nyttjande av dessa medel under 2022.  

 
Totalt för övrig primärvård uppgår budget 2022 till 363,6 miljoner kronor.  

 

Utomregional primärvård 

Utomregional primärvård avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av 
primärvård utanför Västra Götalandsregionen, inklusive digitala vårdkontakter, samt intäkter 
för invånare från andra regioners konsumtion av primärvård i Västra Götalandsregionen. 

Budget för 2022 uppgår till 20,9 miljoner kronor. 
 
Total budget 2022 för alla poster ovan inom primärvård uppgår till 442,7 miljoner kronor. 
 
Tandvård 
Budgeten för tandvård avser främst två delar, som är ungefär lika stora;  

- Den 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.  

Enligt anvisningar är vårdöverenskommelsen uppräknad med två procent samt justerad för 
befolkningsförändring inom sistahandsansvaret samt FRAMM (förebyggande arbete för barn 
och unga). Specifikt uppdrag för tillgänglighet inom ortodonti (tandreglering) är minskat med 
0,5 miljoner kronor jämfört med 2021. 
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Inom de prestationsersatta delarna av specialisttandvården har justering gjorts i andelarna fast 
och rörligt jämfört med 2021. Inom ortodonti (tandreglering) har vårdöverenskommelsens 
ersättningstak justerats från tak per hälso- och sjukvårdsnämnd till tak per tandvårdsklinik. 
Detta påverkar inte nämndens budget.  

Budget för allmäntandvård 3-19 år är i enlighet med ersättningsmodellen baserad på 
prognosticerat befolkningsunderlag för åldersgruppen under 2022 samt en ökning av 
kapitationen (ersättningen) med index två procent. För nämnden innebär det inför 2022 en 
uppräkning med två procent jämfört med budget 2021.  

Totalt uppgår budget 2022 till 231,7 miljoner kronor. 
 
Habiliteringsverksamhet mm 
Budgeten avser främst överenskommelsen med styrelsen för Habilitering & Hälsa samt avtal 
inom privat habiliteringsverksamhet. Vårdöverenskommelsen har enligt riktlinjer räknats upp 
med index två procent. 

Budget 2022 uppgår till 179,4 miljoner kronor.  

 
Folkhälsomedel  
Nämnden har avsatt 10,9 miljoner kronor till folkhälsomedel och utgör en samverkande part i 
det lokala folkhälsoarbetet. Budgeten avser i huvudsak folkhälsosatsningar som utförs i 
samverkan med de elva kommunerna i nämndområdet. Budget 2022 är utökad med 0,2 
miljoner kronor för finansiering av CAN-enkäten.  

 
Läkemedel  
Budgeten avser till största delen kostnad för förskrivning av receptläkemedel för vårdgivare 
utan eget kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt Lagen om läkarvårdsersättning 
(LOL), upphandlade vårdavtal enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt privata 
vårdgivare utan avtal med Västra Götalandsregionen. Dessutom ingår även kostnad för 
utomregional förskrivning för nämndens invånare. Förutom receptläkemedel ingår även 
kostnad för förskrivning av nutritionsprodukter, främst från vårdval vårdcentral, samt 
förskrivning av inkontinens-, stomi- och diabetesprodukter.  

Kostnaderna för förskrivning av privata verksamheter utan avtal med Västra 
Götalandsregionen har ökat jämfört med budget 2021, vilket beaktas i nämndens budget 2022. 
Utöver index är budgeten ökad med 4,5 miljoner kronor.  

Totalt uppgår budget 2022 för läkemedel till 92,9 miljoner kronor. 
 

Samordningsförbund och vårdsamverkan  
Budgeten avser västra hälso- och sjukvårdsnämndens andel i samordningsförbunden samt 
nämndens andel avseende kostnader för de vårdsamverkansorganisationer nämnden ingår i. 
Nedan listas dessa samt nämndens avsatta budget 2022 för respektive samordningsförbund.  
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• Samordningsförbundet Insjöriket      3,578 miljoner kronor 

• Samordningsförbundet Älv & Kust     2,258 miljoner kronor 

• Samordningsförbundet Södra Vänern    0,276 miljoner kronor.   
(Tidigare Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp)  
 

• LGS – Ledningsgrupp för samverkan, Kommun och sjukvård – Samverkan i 
Göteborgsområdet 

• SIMBA - Samverkan för hälsa och den nära vården i Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn  

• SAMLA – Samverkan Lerum Alingsås 
 

Utöver ovan nämnda budgetposter reserverar nämnden även 0,3 miljoner kronor för att skapa 
starkare förutsättningar för bättre hälsa i Lilla Edets kommun, samt 1,0 miljoner kronor för 
samordning av omställningen av vård och säkerställa hälso- och sjukvårdsavtalet inom 
nämndens område.  

För ovanstående delar uppgår budget 2022 till 9,7 miljoner kronor.  

 

Nämndkostnader               
Budgeten avser kostnader som är direkt knutna till nämndens egen verksamhet, så som 
politikerarvoden, nämndmöten, kurser och konferenser. Även kostnader för nämndens dialog 
med brukare och pensionärer redovisas under denna post. Budget för 2022 är 4,7 miljoner 
kronor. 

 
Kanslikostnader 
Budgeten avser nämndens kostnader för tjänstemannastöd samt administrativa processer, och 
uppgår 2022 till 19,7 miljoner kronor. 

 
Övrigt 
Nedan beskrivs de delar som ingår i denna budgetpost. 

• Under Övriga administrativa kostnader ingår från och med 2022 
digitaliseringsöverenskommelsen, som ersätter tidigare förvaltningsgemensamma IS/IT-
kostnader 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. Budget för 
2022 är 7,4 miljoner kronor.  

• Medicinsk service avser främst kostnader för laboratoriemedicin, bild- och 
funktionsmedicin samt patologi som genereras av avtal ersatta enligt Lagen om 
läkarvårdsersättning samt tolktjänster för avtal ersatta enligt Lagen om 
läkarvårdsersättning och Lagen om offentlig upphandling. Budget 2022 uppgår till 19,3 
miljoner kronor. 

• Utvecklingsmedel avser resurser som tillförs nämnden i tilläggsbudget 2022, och som är 
utöver de medel som i tilläggsbudgeten har specifika ändamål och som nämnden ännu inte 
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har reserverat under särskild budgetpost avseende kommande beslut. För västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden uppgår det till 2,7 miljoner kronor. Nämnden reserverar dessa medel 
för utökade beställningar och uppdrag i syfte att öka tillgängligheten till vård för 
invånarna i nämndens område. 

• Finansiella kostnader/intäkter avser ränta på nämndens likvidkonto. Budget för 2022 är 
1,0 miljoner kronor. 

Total budget för övrigt uppgår till 30,4 miljoner kronor. 

 

3.4 Eget kapital 

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens eget kapital är 0 miljoner kronor. Detta efter beslut i 
regionfullmäktige i april 2021 att nollställa negativa egna kapital för sjukhusen i egen regi 
samt västra hälso- och sjukvårdsnämnden. De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna är i budget 
2021 överens om att gemensamt hantera återstående obalanser på resultat för 2021. Prognosen 
per augusti 2021 visar på ett behov av reglering för västra hälso- och sjukvårdsnämnden som 
ryms inom övriga nämnders prognostiserade positiva resultat. Det innebär att utifrån prognos 
per augusti påverkas inte nämndens eget kapital av resultatet 2021, och bedöms vara 0 även 
efter bokslutsdispositioner.  

Enligt överenskommet mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna på omställnings- och 
samordningsberedningen i juni 2021 ska ekonomiska obalanser inför 2022 hanteras av 
respektive nämnd, förutom västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd, där särskild lösning krävs för gemensam hantering av Storgöteborg. 
Nämnderna var då överens om att hitta en gemensam lösning inför budget 2022 som innebar 
att inte minska beställning i vårdöverenskommelserna. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutade i augusti att tillskriva regionfullmäktige om att få budgetera med underskott 2022 
utan krav på åtgärder. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i september om att 
tillskriva regionfullmäktige om överföring av eget kapital till västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. Belopp uppgående till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds positiva 
resultat 2021, efter reglering av den överenskomna gemensamma hanteringen mellan de fem 
hälso- och sjukvårdsnämnderna i budget 2021. Detta under förutsättning att västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden får godkänt på sitt yrkande.   

Regionfullmäktige beslutade i oktober 2021 att godkänna västra hälso- och 
sjukvårdsnämndens begäran om att budgetera med underskott om 60,0 miljoner kronor 2022. 
Regionfullmäktige beslutade samtidigt att avslå begäran från Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd om reglering av eget kapital.  
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4 Fördjupning till egen nämnd 

4.1 Nämndens eget mål 

4.1.1 Mål: Verka för en god och jämlik hälsa i befolkningen och i samverkan 

minska de påverkbara hälsoklyftorna. 

Vårdgivarna och de olika huvudmännen ska var för sig och tillsammans bidra till en god vård 
och omsorg av de personer som är i behov av insatser från flera parter. Nämnden arbetar 
tillsammans med kommunerna i nämndområdet för att skapa bättre samverkan kring 
målgrupperna.  

Nämnden har under flera år följt upp antal SIP, samordnad individuell plan i tecknade 
vårdöverenskommelser. Under 2022 kommer nämnden att i kommundialogerna arbeta för att 
tydligare identifiera eventuella svårigheter och hinder kopplade till SIP.  

Ett arbete har startats upp med Lilla Edets kommun för att hitta samverkansytor för skapa 
förutsättningar för bättre hälsa i kommunen, vilket kommer att fortgå under 2022. Nämnden 
ska också följa utvecklingsarbete i Mölndals Stad och Kungälvs kommun, när det gäller att 
mäta och följa social hållbarhet.  

 
Aktiviteter 
Nämnden ska regelbundet följa upp och kommunicera särskilt tandvårdsstöd i dialog med 
kommunerna. 
 
I samverkan med kommunerna i nämndområdet verka för att minska skillnaderna i hälsa 
 
I samverkan och beställningar arbeta för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
 
I samverkan utveckla kommundialogerna utifrån länsgemensam handlingsplan (prioriterade 
målgrupper). 
 
Nämnden ska ha återkommande uppföljning på kommundialogerna kring hur arbetet med 
samordnad individuell plan (SIP) fungerar 
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