
Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden



Västra Götaland

Består av 49 kommuner.

Här bor 1,7 miljoner invånare.

Landskapen är Västergötland, 
Bohuslän och Dalsland.

Största staden är Göteborg.

Hav och sjöar med 30 000 öar.

Är 30 mil långt och 25 mil brett.



Västra Götalandsregionen
Ska ge invånarna i Västra Götaland bästa 

möjliga förutsättningar att må bra och 

utvecklas.

Ansvarar för hälso- och sjukvård, 

kollektivtrafik och för tillväxt och hållbar 

utveckling i Västra Götaland.

Organisationen har 55 000 anställda, de 

flesta är anställda inom hälso- och 

sjukvården.



Så styrs Västra 
Götalandsregionen

Regionfullmäktige med 149 ledamöter

Cirka 1 100 politiker med olika politiska 
uppdrag. De kommer från hela Västra 
Götaland och de flesta är fritidspolitiker 
med andra yrken.

Beskattningsrätt, val vart fjärde år

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter 
som är politiker på heltid – åtta är 
regionråd och sju är oppositionsråd.



Olika politiska roller 

Företräda invånarna (beställare – till exempel i en hälso- och 
sjukvårdsnämnd)

Företräda en verksamhet (utförare - till exempel i en 
sjukhusstyrelse) 

Företräda Västra Götalandsregionen som ägare och arbetsgivare 
(ägare - till exempel i regionstyrelsen)



Politisk organisation 2019 – 2022



Tre stora ansvarsområden

Hälso- och sjukvård

Tillväxt och hållbar utveckling: 
regionutveckling, miljö, kultur

Kollektivtrafik



Vision Västra Götaland 
– det goda livet

Gemensam vision för utvecklingen i Västra 
Götaland

Har tagits fram i samarbete med bland andra 
kommunerna i Västra Götaland, näringslivets 
och arbetsmarknadens organisationer, 
universitet och högskolor samt statliga 
organ.

Visionen förverkligas genom att aktörerna 
genomför åtgärder inom sina 
ansvarsområden.



Detta är visionen om 
Det goda livet

En god hälsa

Arbete och utbildning

Trygghet, gemenskap och 
delaktighet i samhällslivet

En god miljö – i naturen, 
boendet och arbetslivet

Att möta barns och ungdomars behov

Uthållig tillväxt

Ett rikt kulturliv



78%

2%

2%

9%

9%

Så här fördelas
skattepengarna

Hälso- och sjukvård

Regional utveckling

Kultur

Kollektivtrafik

Gemensamt



Hälso- och sjukvården ska…

vara sammanhållen, tillgänglig och hålla hög 
kvalitet,

alltid utgå från den enskilda personens 
behov och erfarenhet,

bemöta patienter och besökare på ett bra 
sätt,

erbjuda patienter valfrihet,

styras utifrån vårdbehov,

skapa förutsättningar för bättre folkhälsa,

verka för samverkan mellan olika vårdgivare.



Hälso- och sjukvård i VGR

Sjukhusen indelade i fem grupper
• NU-sjukvården 
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Skaraborgs Sjukhus 
• Södra Älvsborgs Sjukhus 
• Sjukhusen i Väster 

Habilitering & Hälsa

Primärvård: Omkring 200 vårdcentraler i offentlig 
(Närhälsan) och privat regi

Drygt 160 folktandvårdskliniker, specialisttandvård

Smittskydd, 1177 Vårdguiden, barnmorske-
mottagningar, Sjukvårdens larmcentral med mera



Vi ställer om mot en mer 
nära vård 

Vi utvecklar och stärker den nära vården.

Vi koncentrerar viss sjukhusvård för bättre 
kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.

Vi ökar användandet av digitala 
vårdtjänster.

Vi fokuserar på en kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling.

Vi utvecklar sjukvården för barn och unga.



Vad innebär omställningen 
för patienter och invånare? 

Att patienten upplever att vården är lätt att hitta och att 
komma i kontakt med.

Att patienten upplever sig trygg och väl omhändertagen.  

Att patienten upplever att vården är säker och av god 
kvalitet.

Att vård som patienten behöver ofta finns i närheten.

Att man kan behöva åka lite längre för vård som behövs 
mer sällan.

Att det blir möjligt att i högre grad använda digitala 
tjänster.

Att patienten inte behöver känna av organisatoriska 
gränser.



1177 Vårdguiden på 
webb och telefon

Sjukvårdsrådgivning, information, 
inspiration och e-tjänster

Finns på webb och telefon

Öppet dygnet runt

Webbadressen är 1177.se

Telefonnumret är 1177



Fem patientnämnder

Opartisk instans mellan patient och 
vårdgivare

Stärker patientens ställning och 
förbättrar vården

www.vgregion.se/patientnamnden

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Namnder-och-styrelser/Namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/Patientnamnder/


Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

En av fem hälso- och sjukvårdsnämnder

30 folkvalda ledamöter (15 ordinarie & 15 
ersättare)

Sammanträde cirka 1 gång per månad

Tjänstemannastöd från Koncernkontoret





Vi företräder invånarna i

Ale

Alingsås

Härryda

Kungälv

Lerum

Lilla Edet

Mölndal

Partille

Stenungsund

Tjörn

Öckerö



Nämndens uppdrag

Ansvarar för att tillgodose befolkningens behov av hälso- och 
sjukvård.

Kartlägger behovet av hälso- och sjukvård och beslutar om 
prioriteringar.

Arbetar för en bättre hälsa.

Tecknar vårdöverenskommelser.

Samverkar och har dialog med andra myndigheter, 
organisationer, föreningar och medborgarna.



En god folkhälsa

De fem hälso- och sjukvårdsnämnderna arbetar 
tillsammans med beredningen för folkhälsa och 
social hållbarhet för att förbättra folkhälsan.

Fokus är på följande utmaningar:

Jämlika och jämställda livsvillkor

Trygga och goda uppväxtvillkor

Livslångt lärande

Ökat arbetsdeltagande

Åldrande med livskvalitet

Goda levnadsvanor



Arbetet utgår från

Lagar

Reglemente

Budget

Mål och inriktning

Kommunikationsplan

Samverkan 



Årshjul





Mål och Inriktning 2020

Regionfullmäktiges övergripande mål vad 
gäller hälso- och sjukvård:

Tillgänglig och produktiv hälso- och 
sjukvård 



Regionfullmäktiges prioriterade mål vad gäller hälso- och sjukvård:

Den psykiska hälsan ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för 
personer med psykisk sjukdom.

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka.

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka liksom 
verksamhetens användning av digitala lösningar. 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras. 



Eget mål för västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden:

För patienterna ska alla vårdgivare var 
och en för sig och tillsammans, bidra till 
en sammanhållen vård genom 
samverkan. I första hand avses väl 
fungerande samverkan mellan region 
och kommun.





Budget 2020 Miljoner kronor

Högspecialiserad vård 672

Länssjukvård (Sjukhus/specialistvård) 5 096

Primärvård 388

Tandvård 222

Handikappverksamhet 173

Folkhälsomedel 11

Läkemedel (privata vårdgivare) 76

Övrigt 61

Totalt 6 699



Presidium

Nicklas Attefjord (MP), ordförande

Gunilla Lindell (KD), 1:e vice ordförande

Tomas Angervik (S) 2:e vice ordförande

Gunilla Lindell, Nicklas Attefjord och Tomas 
Angervik



Kontakt

Nicklas Attefjord, nicklas.attefjord@vgregion.se

Gunilla Lindell, gunilla.lindell@vgregion.se

Tomas Angervik, tomas.angervik@vgregion.se

hsn.vastra@vgregion.se

mailto:nicklas.attefjord@vgregion.se
mailto:gunilla.lindell@vgregion.se
mailto:tomas.angervik@vgregion.se
mailto:hsn.vastra@vgregion.se


Läs mer på www.vgregion.se/vastrahsn
eller www.vgregion.se

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Namnder-och-styrelser/Namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/Halso--och-sjukvardsnamnder/Vastra-halso--och-sjukvardsnamnden/
http://www.vgregion.se/

