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Sammanfattning 
Granskningen syftade till att granska om styrelserna upprättat ett ändamålsenligt system för 
att styra personalresurser. Vår sammanfattande slutsats, utifrån granskningens syfte och grun-
derna för ansvarsprövning, är att styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjuk-
hus1, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
inte har en tillräckligt ändamålsenlig styrning av personalresurserna. 
 
I kommunallagen samt hälso- och sjukvårdslagen framgår att styrelsen ska ha en styrning som 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslutade mål och riktlinjer 
och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska även tillse att verk-
samheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad. I reglementet för respektive sjukhussty-
relse framgår att det i styrelsens uppgifter ingår att svara för bemannings- och personalförsörj-
ningsfrågor för samtliga personalkategorier på kort och lång sikt. Vidare framgår att styrelsen 
har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. För att 
säkerställa ett effektivt användande av personalresurser behöver styrelsen dels efterfråga och 
ta del av information om hur personalresurserna utvecklas, i relation till den verksamhet som 
ska utföras. Dels utforma styrning utifrån den informationen och sedan säkerställa att styr-
ningen genomförs. 
 
Granskningen visar att respektive styrelse får information om hur verksamheten utvecklas uti-
från perspektiv som personal, produktion, ekonomi och tillgänglighet. Däremot bedömer vi att 
jämförelser med framförallt föregående år, exempelvis när det gäller antalet nettoårsarbetare 
samt hälso- och sjukvårdens produktion, gör att den mer långsiktiga trenden och utvecklingen 
riskerar att osynliggöras. Utifrån styrelseprotokollen är det svårt att utläsa att styrelserna ak-
tivt efterfrågar eller analyserar varför utvecklingen ser ut som den gör inom flera perspektiv. 
Exempelvis hur det kommer sig att antalet nettoårsarbetare på varje sjukhus har ökat sedan 
2014, medan de disponibla vårdplatserna minskar och tillgängligheten utifrån kraven i vård-
garantin försämras. Detta samtidigt som köp av tjänster från bemanningsföretag ökar, trots att 
samtliga styrelser under flera år angett att den inhyrda personalen ska minska. Utan denna 
analys menar vi att det är svårt för styrelsen att utforma den styrning som behövs för att kunna 
följa upp att personalresurserna styrs på ett effektivt sätt. 
 
När det gäller hur styrelserna säkerställt att önskade effekter uppnåtts av uppgiftsväxling i or-
ganisationen visar granskningen att det som framförallt redovisas till styrelserna är exempel 
på vilka aktiviteter som genomförs för att stimulera arbetet med uppgiftsväxling och nya ar-
betssätt. Vi bedömer att det utifrån denna redovisning är svårt att få en samlad bild av vilken 
effekt arbetet med uppgiftsväxling har resulterat i ställt till utvecklingen av antalet nettoårsar-
betare och personalsammansättningen.  
 
För att kunna följa upp och vidta eventuella åtgärder behöver respektive styrelse först efter-
fråga och analysera hur personalresurser och produktion utvecklas, för att därefter utforma 
den styrning som behövs. Vi bedömer att respektive styrelse behöver utveckla och stärka styr-
ning och analys av hur personalresurserna utvecklas i relation till den vård som produceras, 
för att kunna säkerställa att personalresurserna styrs på ett effektivt sätt. 
 

                                                 
1 Vi har granskat Kungälvs sjukhus. 
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Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelserna för Kungälvs sjukhus och 
Frölunda Specialistsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skaraborgs Sjukhus att: 

 Utveckla och stärka styrning och analys av hur personalresurserna utvecklas i relation 
till den vård som produceras.  

 Klargöra vilken effekt arbetet med uppgiftsväxling ska resultera i ställt till utveckl-
ingen av antalet nettoårsarbetare samt personalsammansättningen. 

 Säkerställa att riktlinjer och uppdrag avseende arbetet med schemaläggning kopplat 
till produktions- och kapacitetsplanering implementeras i verksamheten. 
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Inledning 

Bakgrund 
Regionfullmäktige har för hälso- och sjukvården fastställt ökad organisatorisk effektivitet som 
mål. Begreppen effektivitet och effektivare resursutnyttjande kan tolkas på många olika sätt. 
Den vanligaste definitionen av effektivitet är hur väl målen för en verksamhet uppnås i förhål-
lande till de resurser som används2.  
 
Ett effektivt sjukhus levererar med andra ord god omvårdnad, vård och behandling med god 
hushållning av tilldelade resurser. Vad som är god omvårdnad, vård och behandling definieras 
av den professionella organisationen och uttrycks i riktlinjer och vårdprogram. Följsamheten 
mot vårdprogram kan följas genom utvalda indikatorer och måluppfyllelsen speglar denna 
följsamhet. Ett effektivt sjukhus handlar om att ha en verksamhet i balans, inte bara i det eko-
nomiska perspektivet, utan även i frågor som kvalitet, tillgänglighet, sjukfrånvaro och medar-
betare som mår bra och kan utvecklas.  
 
Den årliga granskningen av styrelserna inom hälso- och sjukvården visar att antalet anställda 
ökar, medan produktionen inte tycks öka i motsvarande grad. Hur den ökade personalresursen 
styrs är inte helt transparent. Samtidigt åläggs verksamheterna allt fler administrativa uppgif-
ter när verksamheter omorganiseras och nya projekt skall bemannas med medicinskt utbildad 
personal. Beslutade projekt som är tänkta att ge effekter på längre sikt kan påverka verksam-
hetens produktion och effektivitet på kortare sikt. 
 
För hälso- och sjukvårdsverksamhet kan det vara svårbedömt med vad en prestation innehål-
ler. Det kan vara så att en enskild prestation mäts på likartat sätt mellan åren men att innehål-
let i prestationen kan ha förändrats. Det kan t ex vara så att det görs mer vid ett patientmöte, 
men att måttet inte speglar detta. Koncernkontoret har slutat följa verksamheten i samman-
vägda prestationer. Flera sjukhus följer dock detta mått för egen del för att kunna följa ut-
vecklingen av verksamhetens prestationer. 
 
I nämnder och styrelsers uppdrag ligger att bedriva verksamheten ändamålsenligt och med 
god ekonomisk hushållning. Revisorskollegiet har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifie-
rat styrningen mot ökad organisatorisk effektivitet som ett granskningsområde under 2018. 

Granskningens syfte och revisionsfrågor 
Syftet är att granska om styrelserna har upprättat ett ändamålsenligt system för att styra perso-
nalresurser.  
 
Granskningen ska ge svar på följande revisionsfrågor: 

- Hur säkerställer styrelserna ett effektivt användande av personalresurser? 
- Har styrelserna säkerställt att önskade effekter uppnåtts av uppgiftsväxling i 

organisationen? 
- Har styrelserna vidtagit åtgärder med anledning av resultatet av uppföljning och 

analys? 

                                                 
2 Effektiv vård. Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och 
sjukvården. SOU 2016:2. 
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Ansvariga styrelser samt avgränsning 
Granskningen omfattar styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus3, 
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. 
Granskningen avgränsas till ortopedisk verksamhet. Granskningen avgränsar sig till styrelser-
nas styrning av personalresurser inom granskningsområdet verksamhetsåret 2018. För att be-
svara granskningens revisionsfråga, hur styrelserna säkerställer ett effektivt användande av 
personalresurser, kommer vi i granskningen att ta fram och redovisa personal- och produkt-
ionsstatistik några år tillbaka i tiden. 

Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen som ut-
gångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I denna granskning beskrivs de huvudsak-
liga revisionskriterierna nedan. Kriterierna utvecklas även i rapportens avsnitt om granskning-
ens utgångspunkter för bedömning.   
 
Kommunallagen (2017:725) 
I kommunallagens 6 kap, 6§ framgår att nämnd/styrelse var och en inom sitt område ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt till-
fredsställande sätt. 
I kommunallagens 11 kap, 1§ framgår att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet.  
 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
I hälso- och sjukvårdslagens 4 kap. 1 § framgår att offentligt finansierad hälso- och sjukvårds-
verksamhet ska vara organiserad så att den främjar kostnadseffektivitet.  
Vidare framgår i 5. Kap 1 § att Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på 
en god vård uppfylls. Detta innebär bland annat att vården ska vara tillgänglig och tillgodose 
patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.  
I 5 kap. 2§ framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den per-
sonal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.  
 
Regionfullmäktiges budget 2018 
I budgeten framgår ett antal prioriterade mål för åren 2018–2020. Bland annat anges att sjuk-
vårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras samt att den medi-
cinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras. Som fokusområden 
under 2018 anges bland annat att minska antalet överbeläggningar, uppfylla vårdgarantin samt 
stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt.  
 
Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 
Reglemente för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus  
Samtliga reglementen antagna av regionfullmäktige den 24 november 2015, § 204. 
I reglementena framgår i del A, 3 § att det i styrelsens uppgifter ingår att svara för beman-
nings- och personalförsörjningsfrågor för samtliga personalkategorier på kort och lång sikt. 
                                                 
3 Vi har granskat Kungälvs sjukhus. 
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Samråd ska ske med regionstyrelsen och övriga styrelser inom hälso- och sjukvård i syfte att 
trygga en långsiktig personalförsörjning. Vidare anges i 7 § att styrelsen är anställningsmyn-
dighet för personal vid sin förvaltning och att styrelsen har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som ankommer på 
regionstyrelsen. 
 
Policy för styrning i Västra Götalandsregionen (RF 2017-09-19, § 115) 
I policyn framgår att nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som bl a sä-
kerställer att verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad och att uppdrag full-
görs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Vidare uppges att nämnders 
och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten utifrån givna uppdrag 
och resurser, genomföra verksamheten, följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter 
samt analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling. 
 
Riktlinje för uppgifts- och kompetensväxling (RS 2017–02819) 
I riktlinjen framgår att målet med uppgifts- och kompetensväxling är att bidra till en effektiv, 
god och säker vård som ger värde till patienterna och en rätt använd och effektiv kompetens-
användning samt ökad tillgänglighet och möjlighet att hålla vårdplatser öppna. Vidare anges 
att alla förvaltningar ska arbeta strategiskt och systematiskt med uppgifts- och kompetensväx-
ling som en del i verksamhetsutvecklingen. Uppföljning av förvaltningarnas arbete med upp-
gifts- och kompetensväxling ska ske genom controlling samt delårs- och årsredovisning utifrån 
fokusområdet ”Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt”. 
 
Riktlinje för ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre sche-
maperioder (RS 2017–02844) 
I riktlinjen framgår att målet med ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över 
längre schemaperioder är att bidra till en effektiv, god och säker vård samt kontinuitet för pa-
tienten samt en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna samt möjlighet till samplanering med 
kompetenserna i teamet. Vidare anges att samtliga förvaltningar ska besluta om lägsta sche-
maperiod (minst 10 veckor) och ha gemensamma schemaperioder för verksamheter/område. 
Det framgår även att schemaläggning ska ske utifrån fastställd bemanning baserat på verk-
samhetens behov och därefter kan medarbetare till viss del 
påverka sitt arbetstidsschema inom fastställda ramar. 

Granskningsansvarig/a 
Granskningsansvarig: Erik Söderberg 
Övriga projektdeltagare: Marianne Förars och Maria Gabrielsson Fredrikson  
Kvalitetsgranskare: Kari Aartojärvi 
 
Revisorskollegiets kontaktrevisorer är: Gun Alexandersson Malm och Birgitta Ericsson 
 
 
 
 
 



Granskning av styrelsernas styrning av personalresurser, 2019-01-03  7 (39) 
Diarienummer REV 2018–00096 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Östergatan 1 
Vänersborg  
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Hemsida: 
www.vgregion.se 

E-post: 
revision@vgregion.se 

 

Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Granskningens be-
dömningskriterier och tolkningar utvecklas i avsnittet ”Granskningens utgångspunkter för be-
dömning”. Intervjuer har genomförts med följande personer: 
 

Kungälvs sjukhus 
 Sjukhusdirektör 
 Ekonomichef 
 HR-chef 
 Verksamhetschef kirurg- och ortopedkliniken 
 Controller kirurg- och ortopedkliniken 
 HR-specialist kirurg- och ortopedkliniken 

 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  

 Sjukhusdirektör 
 Biträdande sjukhusdirektör 
 HR-direktör 
 Områdeschef område 3 
 Ekonomichef område 3 
 HR-chef område 3 
 Verksamhetschef ortopedi 
 Controller verksamhetsområde ortopedi 
 HR-specialist verksamhetsområde ortopedi 

 
Skaraborgs sjukhus 

 Sjukhusdirektör 
 Stf. Sjukhusdirektör 
 Biträdande sjukhusdirektör 
 Ekonomichef 
 HR-chef 
 Verksamhetschef ortopedi 
 Controller verksamhetsområde ortopedi 
 HR-specialist verksamhetsområde ortopedi 

 
Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 

 
 
 
 
 
 
 



Granskning av styrelsernas styrning av personalresurser, 2019-01-03  8 (39) 
Diarienummer REV 2018–00096 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Östergatan 1 
Vänersborg  
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Hemsida: 
www.vgregion.se 

E-post: 
revision@vgregion.se 

 

Granskningens utgångspunkter för bedömning 
I detta kapitel utvecklas granskningens revisionskriterier som utgör grund för våra bedöm-
ningar i rapporten. Vi beskriver kriterier för hur vi bedömer om styrelsen har säkerställt ett 
effektivt användande av personalresurser samt om önskade effekter har uppnåtts av genom-
förd uppgiftsväxling.  

Effektivt användande av personalresurser 
I såväl lagstiftning som regionala policydokument och reglementen framgår det tydligt att 
varje sjukhusstyrelse ska ha en styrning som säkerställer att verksamheten är effektivt och 
ändamålsenligt organiserad. Styrelsen svarar för bemannings- och personalförsörjningsfrågor 
och skall följa upp och analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckl-
ing. Personalen är verksamhetens främsta resurs och en effektiv verksamhet förutsätter därför 
en tydlig styrning av personalresurserna i förhållande till den verksamhet som ska utföras.  
 
I granskningen undersöker vi hur respektive sjukhusstyrelse har utformat sin styrning och 
uppföljning avseende personalresurserna i relation till den verksamhet som ska utföras. Exem-
pelvis har vi granskat protokoll och beslutsunderlag för att undersöka vilken analys och dis-
kussion som styrelsen för när det gäller utvecklingen av antalet anställda i relation till den 
vård som produceras. Styrelsen ska utifrån kommunallagen själva fatta beslut i ärenden som 
rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet (6 kap. 38§ KL). För att kunna 
göra detta är det rimligt att styrelsen på övergripande nivå har kunskap om hur styrningen av 
personalresurser fungerar i relation till det uppdrag som ska genomföras. Inte bara genom att 
ta del av en nuläges bild av personal- och produktionsstatistik i månads- delårs- och årsredo-
visningar, utan genom att analysera utveckling och trender över flera år för variabler relate-
rade till personal och produktion. Utifrån denna analys har styrelsen sedan möjlighet att ut-
forma den styrning som behövs för att kunna följa upp att personalresurserna styrs på ett ef-
fektivt sätt.  
 
För att besvara granskningens revisionsfråga, hur styrelserna säkerställer ett effektivt använ-
dande av personalresurser, har vi i granskningen tagit fram och redovisat personal- och pro-
duktionsstatistik några år tillbaka i tiden. Genom intervjuer med verksamheten samt gransk-
ning av protokoll och beslutsunderlag undersöker vi om styrelserna diskuterat den utveckling 
som framgår av statistiken och utifrån detta haft en idé om hur styrningen behöver utformas 
och följas upp för att säkerställa att personalresurserna styrs på ett effektivt sätt.   
 
Utöver analys av hur styrelserna hanterar personal- och produktionsstatistik har vi även följt 
upp hur styrelserna säkerställer implementeringen av det arbete som pågått i flera år kring 
schemaläggning utifrån produktions- och kapacitetsplanering. Uppföljningen görs framförallt 
utifrån Riktlinje för ökad användning av arbetstidsschema som sträcker sig över längre sche-
maperioder (RS 2017-02844) samt uppdraget kring Kontinuitet i vården och arbetstidsför-
läggning (RS 150-2015). I uppdraget avseende kontinuitet i vården anges att arbetstidsför-
läggningen ska bidra till att verksamhetsmålen uppnås, att en långsiktig kompetensförsörjning 
säkras och att medarbetarna har en hållbar arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning. Det 
ska bland annat ske genom ökad användning av arbetstidsscheman som är mer styrande uti-
från verksamhetens behov, sträcker sig över längre schemaperioder och som samplaneras med 
andra kompetenser i teamet, inklusive läkare. I rapporten Effektiv vård (SOU 2016:2) besk-
rivs att utredningen har stött på ytterst få exempel på att en produktionsplanering efterföljs av 
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ett samlat arbete med schemaläggning baserat på planen. Det uppges vara ett allvarligt pro-
blem av flera skäl, främst eftersom det troligen innebär att andra faktorer än patientens behov 
är styrande för schemaläggningen. Vidare konstateras att schemaläggning som stödjer team-
baserade och multiprofessionella arbetssätt ännu är ovanligt då schemaläggningen av de olika 
professionerna genomgående görs separat. I utredningen lämnas flera rekommendationer för 
att effektivisera arbetssätten i vården, bland annat att utveckla en samlad schemaläggning uti-
från arbetet med produktions- och kapacitetsplanering.  
 
En annan faktor som påverkar om personalresurserna styrs effektivt är arbetsmiljön för de an-
ställda. I vägledningen till arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbets-
miljö (AFS 2015:4) nämns att sjukskrivningar, sjuknärvaro och hög personalomsättning kan 
vara faktorer som tyder på brister i arbetsmiljön. I denna granskning har vi valt att studera hur 
personalomsättningen utvecklat sig från 2013 – 2018 på såväl sjukhusövergripande nivå som 
inom ortopedin. Vi tittar även på andelen som lämnar på egen begäran4 inom de större yrkes-
kategorierna.  

Effekter av uppgiftsväxling 
I regionfullmäktiges budget 2018 är ett av fokusområdena att stimulera uppgiftsväxling, nya 
arbetssätt och arbetsrotation. I budgeten framgår att arbetet med uppgiftsväxling ska fortsätta 
för att medarbetarnas kunskap och kompetens ska användas på bästa sätt. Det finns även en 
riktlinje för uppgifts- och kompetensväxling som anger att alla förvaltningar ska arbeta strate-
giskt och systematiskt med uppgifts- och kompetensväxling som en del i verksamhetsutveckl-
ingen. För att bedöma om styrelserna säkerställt att önskade effekter uppnåtts av uppgiftsväx-
lingen har vi dels ställt frågor i samtliga intervjuer, dels granskat protokoll och beslutsun-
derlag för respektive styrelse. Vi har särskilt granskat om effekter av uppgiftsväxlingen redo-
visas och diskuteras i styrelserna, och inte bara vilka åtgärder som genomförts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Koden ”Egen begäran” används när en person på egen begäran slutar i regionen och går till annan arbetsgivare.  
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Styrning av personalresurser 
I detta kapitel besvaras granskningens revisionsfrågor i ett avsnitt för respektive sjukhussty-
relse. Avsnitten inleds med utveckling av personal- och produktionsstatistik på sjukhusöver-
gripande nivå samt för verksamhetsområde ortopedi. Därefter redogörs för arbetet kring 
schemaläggning och uppgiftsväxling samt styrelsens styrning, analys och uppföljning av om-
rådet utifrån genomgångna protokoll. Avsnitten avslutas med en bedömning utifrån gransk-
ningens revisionsfrågor och uppställda revisionskriterier.  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Personal- och produktionsstatistik 
I detta avsnitt beskriver vi utvecklingen av personalresurser i form av hur antalet nettoårsarbe-
tare5 utvecklats inom olika personalkategorier från december 2014 till december 2017. Vi tit-
tar även på utvecklingen av arbetade timmar, kostnader för inhyrd personal samt personalom-
sättning. Vi beskriver därefter detta i relation till den vård som produceras, i form av produkt-
ions- samt tillgänglighetsmått. 
 
När det gäller utvecklingen av antalet nettoårsarbetare för SU (tabell 1) från 2014 – 2017 är 
trenden en ökning år från år och totalt med 6,4 procent under perioden. Förändringen inom yr-
keskategorierna skiljer sig åt en hel del. Administration (28,9 procent) följt av läkare (10,8 
procent) är de kategorier som ökat mest under perioden. SU uppger i granskningen att ök-
ningen inom administration delvis beror på sjukhusets arbete med normtalet6 (155 nettoårsar-
betare). Ökning har även skett inom kategorin Handläggar- och administratörsarbete, där det 
uppges att en del av anställningarna syftat till att avlasta medicinska sekreterare. Sjuksköters-
kor är en av de få yrkesgrupper som minskat i antal (-0,9 procent). Under 2018 har antalet års-
arbetare fortsatt att öka fram till september månad. Den senaste uppföljningen per oktober vi-
sar ett trendbrott med 96 årsarbetare färre jämfört med oktober 2017. Antal arbetade timmar 
har också ökat under perioden, totalt med 5,4 procent från 2014–2017. För verksamhetsom-
råde ortopedi är trenden den motsatta. Arbetade timmar i heltidsekvivalenter7 har minskat 
med 5 procent från 2014 till 2017. Antalet årsarbetare (tabell 2) har minskat 8,3 procent, där 
sjuksköterskor minskat mest (-23,7 procent) medan läkare ökat mest (11,2 procent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Definition nettoårsarbetare: Summan netto sysselsättningsgrad, t.ex. 100 procent = 1,0 netto årsarbetare. Med 
netto sysselsättningsgrad menas överenskommen sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal, justerad för 
eventuell ledighetsomfattning som sträcker sig över hela månaden. Semester sker ingen justering för. 
6 Normtalet med 10–35 direktrapporterande medarbetare per chef ska vara uppnått per december 2017. 
7 Definition heltidsekvivalent: Antalet arbetade timmar under perioden dividerat med 165*antalet månader i 
perioden 
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Tabell 1. Utveckling av antalet nettoårsarbetare 2014–2017, SU totalt 

 
 
Tabell 2. Utveckling av antalet nettoårsarbetare 2014–2017, SU ortopedi 

 
 
Samtidigt som antalet anställda på sjukhuset ökar har även kostnaden för inhyrd personal 
ökat, även om den varierar mellan åren (tabell 3). Kostnaden för inhyrd personal var för peri-
oden januari - augusti 2018 knappt 62 mnkr, cirka 24 mnkr högre än budget och 25 mnkr 
högre än för motsvarande period 2017.  Budgeten för inhyrd personal har överskridits rejält 
samtliga år, så även under 20188. Redan i årsredovisningen 2014 nämns att sjukhuset inför 
2015 skulle satsa på kompetensutveckling och rekryteringsåtgärder för att minska övertid och 
minimera kostnader för inhyrd personal. Att kostnaden minskade 2016 uppges i årsredovis-
ningen vara en följd av ett beslut som togs 2015 om att inte hyra in sjuksköterskor. Även för 
verksamhetsområde ortopedi är kostnaden som lägst 2016 (1,3 mnkr). 2014 var kostnaden 
som högst (5,4 mnkr) och fram till november 2018 är kostnaden 3,8 mnkr.  
 
Tabell 3. Kostnader för inhyrd personal SU (mnkr)  

 
  

                                                 
8 Vid granskningen uppges att direktiven i budgetarbetet under några år varit att verksamheterna inte fått budgetera 
för inhyrd personal, om de inte planerat att ha inhyrd personal.  

Netto årsarbetare 2014 2015 2016 2017 Förändring

Sjuksköterskor, barnmorskor 4447 4442 4323 4409 -0,9%

Undersköterskor m. fl. 2920 2936 3002 3129 7,2%

Läkare 2137 2181 2247 2367 10,8%

Administratör, vård 831 856 833 830 -0,1%

Rehabilitering och förebyggande 932 932 980 981 5,3%

Sjukhustekniker/labbpersonal, inkl BMA 1019 1040 1054 1104 8,3%

Utbildning, kultur och fritid 75 79 71 76 1,3%

Teknik, hantverkare 49 49 46 46 -6,1%

Kök, städ, tvätt 54 65 71 59 9,3%

Administration 1145 1191 1321 1476 28,9%

Summa 13609 13771 13948 14477 6,4%

Netto årsarbetare 2014 2015 2016 2017 Förändring

Sjuksköterskor 131 121 108 100 -23,7%

Undersköterskor m.fl. 110 111 101 102 -7,5%

Läkare 98 101 104 109 11,2%

Administratör, vård 40 36 33 31 -23,2%

Rehabilitering och förebyggande 0 2 2 2

Sjukhustekniker/labpersonal, inkl BMA 8 7 9 9 2,7%

Teknik, hantverkare 2 2 2 2 0,0%

Kök, städ, tvätt 1 1 1 3

Administration 21 25 26 21 0,6%

Summa 411 406 385 377 -8,3%

2014 2015 2016 2017

Budget 7 0 9 12

Kostnad 60 72 28 64

Avvikelse budget i % 757% na 211% 433%
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När det gäller personalomsättning för SU totalt (diagram1) har den för alla yrkeskategorier
ökat från 8,1 procent2013 till 11,6 procentper oktober 2018. När det gäller de tre största per-
sonalgrupperna har omsättningen bland läkare minskat(från 8 procent2013 till 7,3 procent
2018)medan både sjuksköterskor/barnmorskoroch undersköterskor ökat sedan 2013. Per ok-
tober 2018 är personalomsättningen 13,7procentför sjuksköterskor och barnmorskor(jämfört
med 9,2 procent2013)och 11,5 procentför undersköterskor (jämfört med 5,6 procent2013).
Fler än hälften av de som slutar gör det på egen begäranoch andelen bland de tre största yr-
kesgrupperna är högst bland sjuksköterskor följt av undersköterskor och läkare. När det gäller
verksamhetsområde ortopedi(diagram 2)har personalomsättningen ökat genom åren, fram-
förallt för sjuksköterskor, som hade en total personalomsättning på 31,2procentför 2017 och
26 procentt om oktober 2018 (Rullande 12 månader). Andelen som säger upp sig på egen be-
gäran har varit högre från 2015 och framåt jämfört med2013–2015.

Diagram1. Personalomsättning SU, totalt Diagram2. PersonalomsättningSU, ortopedi

För att ställa personalstatistiken i relation till det som produceras har vi sammanställt några av
de produktions- och tillgänglighetsmått som redovisas i årsredovisningarna. När det gäller
vårdproduktion visar tabell 4att antalet besökpå SUökat med 10,2procentunder perioden
2013–2017, medan vårdtillfällen och vårddagar minskat med 10procentrespektive 13 pro-
cent. Det är framförallt vårddagarna inom somatik som minskar, 16 procent, jämfört med en
minskning på 2 procentinom psykiatrin. Antalet disponibla vårdplatser för SU har minskat
mer (-10,4procent) än antalet fastställda vårdplatser (-3,4procent). 86procentav de fast-
ställda vårdplatserna var tillgängliga 2014 jämfört med 80procent2017. Den genomsnittliga
beläggningenhar varierat mellan 90–93 procentunder perioden. Under 2018 har belägg-
ningen fram till december varit i genomsnitt 91,3 procent.

Tabell 4. Vårdproduktion SU, totalt2014–2017
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Inom verksamhetsområde ortopedi (tabell 5) minskar både antal besök (-0,7 procent), antal 
vårdtillfällen (-7,8 procent) samt antal vårddagar (-25,5 procent). Även inom ortopedin mins-
kar de disponibla vårdplatserna mer (-24,3 procent) jämfört med de fastställda vårdplatserna  
(-5,6 procent). 85 procent av de fastställda vårdplatserna var tillgängliga 2014 jämfört med 68 
procent 2017. Den genomsnittliga beläggningen har varit mellan 90–93 procent under åren, 
vilket utifrån statistiken tyder på att medelvårdtiden minskat inom ortopedin under dessa år.  
 
Tabell 5. Vårdproduktion SU, ortopedi, 2014–2017 

 
   
När det gäller tillgänglighet utifrån vårdgarantin avseende första besök är kravet att 100 pro-
cent av de vårdgarantipatienter som väntar på ett förstabesök ska ha väntat högst 90 dagar, 
räknat från beslut om vårdbegäran (remiss). Diagram 3 visar att andelen patienter som väntat 
mindre än 91 dagar har varit i en kraftigt sjunkande trend från januari 2013 (86 procent) till 
september 2016 då endast 46 procent av patienterna inom SU fick ett första besök inom 90 
dagar. För ortopedin är motsvarande siffror 76 procent i januari 2013 och som lägst 36 pro-
cent i augusti 2016. Från hösten 2016 har trenden varit något stigande men siffrorna är fortfa-
rande långt ifrån målet, 71 procent för SU och 54 procent för ortopedin i november 2018. 
Riket ligger högre både avseende totala besök samt ortopedi, 89 procent totalt respektive 86 
procent inom ortopedi som får ett första besök inom 90 dagar i januari 2013 och 82 procent 
totalt respektive 84 procent inom ortopedi i september 2018. 
 
Diagram 3 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på första besök, SU totalt samt 
ortopedi i jämförelse med riket 

 

Slutenvård 2014 2015 2016 2017 Förändring

Vårdtillfällen (vårdkontakter) 6522 6655 6436 6015 -7,8%

Vårddygn 35548 34188 32352 26489 -25,5%

Fastställda vårdplatser 126 126 120 119 -5,6%

Disponibla vårdplatser 107 104 96 81 -24,3%

Beläggningsgrad 91% 88% 91% 89%

Öppenvård 2014 2015 2016 2017

Antal besök 45418 48172 44855 45082 -0,7%
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När det gäller tillgänglighet utifrån vårdgarantin avseende operation/åtgärdär kravet att 100
procentav de vårdgarantipatienter som väntarpåoperation elleråtgärd ska ha väntat högst 90
dagar, räknat från datum för beslut om operation/åtgärd. Diagram 4 visar att andelen patienter
som väntat mindre än 91 dagar har varit i ensjunkande trend ända sedan januari 2013 (74 pro-
cent) till november2018 då endast 48 procentav patienternafick en operation eller åtgärd
inom 90 dagar9. Även i riket är trenden sjunkande men på en högre nivå än SU, 88 procenti
januari 2013 till 71 procenti november2018.

Diagram 4 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på operation/åtgärd, SU totalt samt i
jämförelse med riket

För ortopedin (diagram 5) har tillgängligheten försämrats sedan 2013 och endast 41 procent
av patienterna har per december 2018 fått en operation eller åtgärd inom 90 dagar10.

Diagram 5 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på operation/åtgärd, SU ortopedi

9 På grund av problem med datafångst i samband med byte av operationsplaneringsystem redovisas för "operation/åtgärd" för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018-04 -2018-11 värden från 2018-03.
10 Från januari till december 2018 har data hämtats från Qlickview. I maj 2018 byttes operationsplaneringssystem och all data
flyttades över till Orbit. Därför har statistik för maj exkluderats.
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Resultat från intervjuer med verksamheten 
Vid intervjuer med sjukhusdirektör, biträdande direktör samt HR-direktör framkommer att or-
sakerna till det ökade antalet nettoårsarbetare är flera. Dels uppges att tiden som nyanställda 
läkare och sjuksköterskor behöver gå bredvid ökat genom åren. Dels kom det under 2017 sig-
naler från politiken samt koncernkontoret att öka produktionen. Detta gjorde att fokus var på 
att rekrytera, bl a fick sommarvikarier fortsätta arbeta. Produktionen uppges ha ökat, med en 
viss eftersläpning samtidigt som personalkostnaderna har skenat iväg, vilket tar tid att vända. 
Samtidigt uttrycks att ökning av antalet nettoårsarbetare inte nödvändigtvis behöver resultera i 
ökad kvantitet utan även kan ge kvalitativa effekter. Områdeschef för område 3 beskriver att 
områdets utveckling av nettoårsarbetare skiljer sig jämfört med SU, bl a har antalet sjukskö-
terskor minskat mer, vilket uppges bero på rekryteringssvårigheter samt arbetet med uppgifts-
växling. Områdeschefen lyfter fram att det är viktigt att fokusera på produktiviteten i me-
ningen vad vi får för insatta resurser. Ökad produktivitet upplevs inte alltid vara i fokus, ex-
empelvis under 2017 när ökad produktion var överordnat, och nu 2018 när ekonomin är i fo-
kus. När det gäller åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och nå en verksamhet och 
ekonomi i balans uppger ledningen att de varit tydliga med att produktionen ska hållas igång. 
Åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen men samtidigt upprätthålla produktion beskrivs 
bland annat ske genom att minska antalet administrativ personal. En översyn av såväl områ-
desstaber samt sjukhusgemensam administration pågår. 
 
Från majoriteten av intervjuerna uttrycks att de regionövergripande produktivitetsindikator-
nera inte säger så mycket utifrån ett verksamhetsperspektiv. Ett arbete med att bryta ner indi-
katorerna pågår i vissa verksamheter och från och med 2018 rapporterar respektive verksam-
het på SU per delår åtgärder för att öka produktiviteten. Ekonomi- och HR-chef inom område 
3 beskriver att resurserna till den direkta vården, utifrån deras perspektiv, upplevs ha minskat 
de senaste åren. Detta uppges bero på att ökade kostnader för läkemedel samt IT system ska 
finansieras inom befintlig budget, vilket görs genom att minska på personalresurserna. Samti-
digt uttrycks att de verksamhetsområden som får betalt per prestation snarare behöver öka 
vissa personalgrupper för att producera mer, för att öka intäkterna. Verksamhetschefen för or-
topedi uppger att det under 2018 blivit lättare att rekrytera sjuksköterskor och att de från no-
vember 2018 är fullbemannade. Verksamhetschefen uppger att produktionen följs veckovis 
genom systemet Qlickview, där antal besök, operationer mm registreras.  

Schemaläggning och uppgiftsväxling 
En uppföljning av riktlinjen för ökad användning av arbetstidsscheman som sträcker sig över 
längre schemaperioder gjordes av koncernkontoret i delårsbokslutet per augusti 2018. När det 
gäller SU visar uppföljningen att 55 procent av verksamheterna har beslutat om en lägsta 
schemaperiod om 10 veckor. Vid intervjun uppges att detta ökat till cirka 60 procent under 
hösten 2018. När det gäller att ha gemensamma schemaperioder11 för verksamheter/område så 
framgår av uppföljningen att detta inte är genomfört på SU. När det gäller gemensam sche-
maläggning med alla kompetenser så uppges att SU avvaktar då alla förutsättningar ännu inte 
är på plats. Exempelvis nämns att en förutsättning är att samtliga verksamheter först imple-
menterar produktions- och kapacitetsplanering för att öka förståelsen av produktionsplanering 
och möjligheterna att bättre samplanera resurser efter produktion. Detta svar uppgavs även i 
den uppföljning som gjordes av koncernkontoret under 2016, utifrån riktlinjen om kontinuitet 

                                                 
11 Med gemensamma schemaperioder menas att verksamheter ska starta och sluta samtidigt så att den interna 
rörligheten underlättas mellan avdelningar. 
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i vården och arbetstidsförläggning. I granskningen uppger sjukhusdirektörerna att de önskar 
att arbetet med gemensam schemaplanering framskridit i snabbare takt. Vid övriga intervjuer 
med verksamheterna framgår att arbetet med schemaläggning gått framåt de senaste åren men 
att det fortfarande finns en hel del kvar att göra när det exempelvis gäller samplanering, både 
mellan kompetenser men också mellan avdelningar och verksamhetsområden. 
 
När det gäller arbetet med uppgiftsväxling, eller workshifting som det benämns inom SU, 
uppges att arbetet med workshifting sedan 2017 fortsätter som en integrerad del i verksamhet-
ernas ordinarie planeringsarbete. Det beskrivs att arbetet i verksamheterna involverar sjukskö-
terskor, fysioterapeuter, biomedicinska analytiker och farmaceuter som avlastar läkare. Vidare 
nämns att undersköterskor, skötare och receptarier bidrar genom högre omvårdnadsansvar till 
att sjuksköterskor får ökad patientnära tid. SU beskriver flera exempel på såväl kvantitativa 
som kvalitativa resultat av arbetet med workshifting. Inom exempelvis ortopedin följs det upp 
hur många 1:a besök som görs av fysioterapeut istället för läkare. Vid intervjuer med verk-
samheten framkommer att det framförallt är bristen på personal inom vissa yrkesgrupper som 
tvingar fram ett arbete med workshifting. Vidare upplevs att det inte finns några riktigt bra 
mått för att identifiera vilka effekter arbetet med workshifting ger.  

Styrelsens analys, styrning och uppföljning 
Vid genomgång av styrelsens protokoll och beslutsunderlag, med fokus på 2018, framgår att 
styrelsen regelbundet får information avseende hur verksamheten utvecklas i perspektiven 
personal, produktion, ekonomi och tillgänglighet.  
 
Vid delårsrapport för mars respektive augusti redovisas en utförligare uppföljning av uppdrag 
och verksamhet, mål och fokusområden, personal, ekonomi samt insatser för ökad produktivi-
tet. När det gäller mått som exempelvis personalvolym, arbetade timmar, personalomsättning 
samt kostnader för inhyrd personal så redovisas och jämförs måtten ofta med utvecklingen för 
samma period föregående år. Vidare framgår att arbetet med workshifting och etablering av 
nya arbetssätt är en integrerad del i verksamheternas ordinarie arbete. I delårsrapporterna re-
dovisas flera aktiviteter som genomförs inom området workshifting. Avseende effekter av ar-
betet anges i delårsrapport per augusti att effektmätningar har visat att farmaceuter medför 
förbättringar i sjuksköterskors arbetsmiljö och att läkemedelsassistenter kan arbeta mer kost-
nadseffektivt i de patientnära lagren för läkemedel. I delårsrapport per augusti beskrivs att det 
ges löpande stöd till verksamheterna i schemaläggning samt att ett arbete pågår med att ut-
veckla sjukhusgemensamma modeller.  
 

Utöver redovisningen i delårsrapporterna framgår vid genomgång av protokoll att det vid de 
flesta av årets månader under rubriken ”Avvikelserapport” redovisas prestationer, tillgänglig-
het, utveckling av antalet nettoårsarbetare samt ekonomiskt utfall. Redovisningen jämförs 
med utfallet för motsvarande period föregående år. I protokoll 2018-03-02, § 35, informerar 
chefläkaren om workshifting – ”rätt kompetens ska utföra rätt arbetsuppgift, en logisk konse-
kvens av samhällets och sjukvårdens utveckling, accelereras för närvarande 
av vidd bemanningsproblematik”.  
 
Den 2 mars 2018 antog styrelsen en handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans. 
Handlingsplanen består av tre huvudområden: Omedelbara åtgärder för budget i ekonomisk 
balans; Sjukhusgemensamma beslut i syfte att stödja lägre kostnadsutveckling samt insatser 
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och projekt för en effektivare verksamhet med fokus på tillgänglighet, kvalitet och patientsä-
kerhet. Den 17 april 2018 antog styrelsen ett förstärkt åtgärdsprogram för 
verksamhet och ekonomi i balans. Följande förstärkta åtgärder föreslogs i syfte att 
minska kostnadsutvecklingen: Respektive område justerar ner sin personalbudget till en nivå 
som gör det trovärdigt att nå ekonomisk balans under 2018; Respektive område uppdaterar 
sina bemanningsplaner relaterade till den justerade personalbudgeten samt att områdena förut-
sätts rymma kostnader för bemanningsföretag inom den totala personalbudgeten.  
 
2018-03-29, § 40, bifaller styrelsen yrkandet att ge sjukhusdirektören i uppdrag att månatligen 
redovisa det pågående arbetet med handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans. Sär-
skild uppmärksamhet skall ägnas åt att anpassa personalvolymen till gällande budgetförutsätt-
ningar. De månader då styrelsen inte sammanträder skall redovisningen göras skriftligen till 
styrelsen. Under året sker flera protokollsanteckningar samt yrkanden i samband med uppfölj-
ning av planen. Bland annat noteras 2018-05-25 i en protokollsanteckning att ”bristande till-
gänglighet, rapporter om arbetsmiljöproblem och etisk stress samt risker för ytterligare kom-
petenstapp kan få allvarliga konsekvenser. Vid mötet 2018-06-29, § 78, framgår att styrelsen 
konstaterar att givna uppdrag kring verksamhet och ekonomi i balans inte fått tillräckligt ge-
nomslag och att åtgärderna inte haft tillräcklig effekt. Vidare uppges att styrelsen ser allvarligt 
på den bristande följsamheten till styrelsens beslut och påkallar ett extrainsatt styrelsemöte 
den 17 augusti för rapportering av resultatet för juni och juli månad 2018 samt redovisning av 
det fortsatta arbetet med verksamhet och ekonomi i balans 2018/2019. 

Bedömning 
I kommunallagen samt hälso- och sjukvårdslagen framgår att styrelsen ska ha en styrning som 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslutade mål och riktlinjer 
och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska även tillse att verk-
samheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad. I policy för styrning i Västra Göta-
landsregionen framgår att styrelsens styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten 
utifrån givna uppdrag och resurser, genomföra verksamheten, följa upp verksamheten utifrån 
väsentliga aspekter samt analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckl-
ing. För att säkerställa ett effektivt användande av personalresurser behöver styrelsen dels ef-
terfråga och ta del av information om hur personalresurserna utvecklas, i relation till den verk-
samhet som ska utföras. Dels utforma styrning utifrån den informationen och sedan säker-
ställa att styrningen genomförs.  
 
Utifrån granskningens resultat bedömer vi att det finns flera indikatorer som tyder på att sty-
relsen inte har en effektiv styrning av personalresurserna. När det gäller att efterfråga och ta 
del av information redovisas kontinuerligt i styrelsen hur verksamheten utvecklas utifrån per-
spektiv som personal, produktion, ekonomi och tillgänglighet. Däremot bedömer vi att jämfö-
relser med framförallt föregående år, exempelvis när det gäller antalet nettoårsarbetare samt 
hälso- och sjukvårdens produktion, gör att den mer långsiktiga trenden och utvecklingen ris-
kerar att osynliggöras. När det gäller att utforma styrning är det utifrån styrelseprotokollen 
svårt att utläsa att styrelsen aktivt efterfrågar eller analyserar varför utvecklingen ser ut som 
den gör inom flera perspektiv. Utan denna analys menar vi att det är svårt för styrelsen att ut-
forma den styrning som behövs för att kunna följa upp att personalresurserna styrs på ett ef-
fektivt sätt. För att exemplifiera anger vi några frågor, utifrån den statistik som beskrivs i rap-
porten, som vi bedömer som väsentliga för styrelsen att analysera för att ha en idé om hur 
styrningen behöver utformas för att säkerställa att personalresurserna styrs på ett effektivt sätt:  
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- Varför ökar både antalet nettoårsarbetare samt köp av tjänster från bemanningsföretag? 
Framförallt med tanke på att styrelsen redan i årsredovisningen 2014 nämner att det ska 
satsas på kompetensutveckling och rekryteringsåtgärder för att minimera kostnader för 
inhyrd personal. 

- Hur kommer det sig att antalet nettoårsarbetare successivt har ökat sedan 2014 samtidigt 
som tillgängligheten utifrån kraven i vårdgarantin under flera år försämrats och att ned-
gången för SU är större i jämförelse med riket? 

- Hur kommer det sig att antalet nettoårsarbetare har ökat sedan 2014 medan de dispo-
nibla vårdplatserna har minskat med 10%? 

- Varför har antalet nettoårsarbetare inom administration ökat med 29% från 2014–2017? 
- Varför ökar antalet nettoårsarbetande läkare med 11%, medan antalet sjuksköters-

kor/barnmorskor har minskat med 1% under perioden 2014–2017? 
- Ökar vårdproduktionen i motsvarande grad som personalvolymen? Om inte, vad beror 

det på? 
- Vad beror det på att personalomsättningen bland undersköterskor fördubblats sedan 

2013 och även ökat kraftigt bland sjuksköterskor/barnmorskor? 
- Varför är inte gemensamma schemaperioder för verksamheter/områden infört, trots att 

riktlinjer för detta togs fram redan 2015? 
- Vilka är nettoeffekterna av uppgiftsväxling? 

 
Samtidigt som den övergripande statistiken ger en bild av den generella utvecklingen på SU 
visar granskningen av verksamhetsområde ortopedi i flera delar en helt annan utveckling. Ex-
empelvis har antalet nettoårsarbetare inom ortopedin minskat med 8% mellan 2014–2017, där 
de största personalkategorierna minskat med 24% (sjuksköterskor) och nära 8% för underskö-
terskor. Tillgängligheten utifrån kraven i vårdgarantin är väsentligt lägre än för riket, 54% får 
ett förstabesök inom 90 dagar, jämfört med 84% inom riket. Personalomsättningen är högre 
inom ortopedin, framförallt för sjuksköterskor som de senaste åren legat på omkring 30%. En 
hög personalomsättning tyder inte bara på brister i arbetsmiljön, utan medför även stora kost-
nader för verksamheten. I en utredning som koncernkontoret i VGR tog fram för några år se-
dan beräknades genomsnittlig kostnad för när en person slutar, uppdelat på olika personalka-
tegorier. Den genomsnittliga kostnaden för när en specialistsjuksköterska säger upp sig beräk-
nades för några år sedan till 245 000:-. I reglementet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
framgår att det i styrelsens uppgifter ingår att svara för bemannings- och personalförsörjnings-
frågor för samtliga personalkategorier på kort och lång sikt. Vidare framgår att styrelsen har 
hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Att under 
flera år ha en ökande och hög personalomsättning bedömer vi som en indikation på att styrel-
sen inte tillsett att verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad. Den försämrade 
tillgängligheten utifrån kraven i vårdgarantin är också en signal om att styrelsen inte har till-
sett en ändamålsenlig styrning av personalresurserna. 
 
För att kunna styra personalresurserna effektivt behöver styrelsen dels ha kunskap om den 
stora variationen mellan verksamhetsområden, dels nyansera och utforma styrningen på olika 
sätt beroende på behoven i aktuellt verksamhetsområde. Granskningens resultat visar exempel 
på att detta inte alltid verkar vara fallet. Exempelvis när det gäller styrelsens beslut 2018-04-
17, § 46, avseende de förstärkta åtgärder som presenteras för att få verksamhet och ekonomi i 
balans. När det gäller åtgärdspunkten att ”respektive område justerar ner sin personalbudget till 
en nivå som gör det trovärdigt att nå ekonomisk balans under 2018” framkommer i granskningen 
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att måltal för minskningen av antalet nettoårsarbetare delades lika mellan alla områden, utan att ta 
vidare hänsyn till skillnader inom respektive områdes verksamhet.  
 
När det gäller arbetet med uppgiftsväxling redovisas ett flertal aktiviteter i styrelsens delårs-
rapporter. Det finns även flera exempel från verksamheterna på kvantitativa och kvalitativa 
resultat utifrån arbetet. Vi bedömer däremot att det är svårt att få en samlad bild av vilken ef-
fekt arbetet med uppgiftsväxling har resulterat i ställt till utvecklingen av antalet nettoårsarbe-
tare och personalsammansättningen.  
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Skaraborgs Sjukhus 

Personal- och produktionsstatistik 
I detta avsnitt beskriver vi utvecklingen av personalresurser i form av hur antalet nettoårsarbe-
tare12 utvecklats inom olika personalkategorier från december 2014 till december 2017. Vi tit-
tar även på utvecklingen av arbetade timmar, kostnader för inhyrd personal samt personalom-
sättning. Vi beskriver därefter detta i relation till den vård som produceras, i form av produkt-
ions- samt tillgänglighetsmått. 
 
När det gäller utvecklingen av antalet nettoårsarbetare för SkaS (tabell 6) har antalet totalt 
ökat med 3,5 procent från 2014 – 2017 samtidigt som förändringen inom yrkeskategorierna 
skiljer sig åt. Administration (16,9 procent) följt av undersköterskor (7,2 procent) och läkare 
(6,8 procent) är de kategorier som ökat mest under perioden. SkaS uppger i granskningen att 
ökningen inom administration delvis utgörs av nya chefer med anledning av normtalet[1] (28 
nettoårsarbetare). Sjuksköterskor är en av två yrkesgrupper som minskat i antal (-1,9 procent). 
Under 2018 har antalet årsarbetare fortsatt att öka. Ökningen har dock avtagit, från 133 fler i 
september till 97 fler i oktober jämfört med samma månad 2017.  Antal arbetade timmar har 
också ökat under perioden, totalt med 3,3 procent från 2014–2017. För verksamhetsområde 
ortopedi har de arbetade timmarna ökat med knappt 1%. Antalet årsarbetare (tabell 7) har ökat 
med 8 procent, där undersköterskor (13,4 procent) och läkare (8,1 procent) ökar mest, medan 
sjuksköterskor är den enda kategori som minskar (-6,3 procent). 
 
Tabell 6. Utveckling av antalet nettoårsarbetare 2014–2017, SkaS totalt 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Definition nettoårsarbetare. Summan netto sysselsättningsgrad, t.ex. 100 procent = 1,0 netto årsarbetare. Med 
netto sysselsättningsgrad menas överenskommen sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal, justerad för 
eventuell ledighetsomfattning som sträcker sig över hela månaden. Semester sker ingen justering för. 
[1] Normtalet med 10–35 direktrapporterande medarbetare per chef ska vara uppnått per december 2017. 

Netto årsarbetare 2014 2015 2016 2017 Förändring

Sjuksköterskor, barnmorskor 1394 1376 1384 1367 -1,9%

Undersköterskor m. fl. 829 836 851 889 7,2%

Läkare 514 539 538 549 6,8%

Tandläkare 6 4 4 4

Tandsköterskor, - hygienister m. fl. 13 11 12 12

Administratör, vård 283 286 281 284 0,4%

Rehabilitering och förebyggande 220 206 215 213 -3,2%

Sjukhustekniker/labbpersonal, inkl BMA 49 50 55 57

Utbildning, kultur och fritid 14 14 14 15

Teknik, hantverkare 6 6 6 16

Administration 296 294 306 346 16,9%

Summa 3624 3622 3666 3752 3,5%
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Tabell 7. Utveckling av antalet nettoårsarbetare 2014–2017, SkaS ortopedi

Samtidigt som antalet anställda ökar har även kostnaden för inhyrd personal ökat (tabell 8).
För perioden januari - augusti 2018 var kostnaderna för inhyrd personal 65,7 miljoner kronor.
Detta är 8,9 miljoner kronor högre än för motsvarande period 2017. Detta trots att sjukhusets
verksamheter har fått i uppdrag att minska användandet av bemanningsföretag med hälften
jämfört med 2017. På sikt uppges i delårsrapport 2018 att målsättningen är att inga eller få be-
manningsföretagstjänster ska användas. För verksamhetsområde ortopedi har kostnaden för
inhyrd personal ökatrejält, från 1,3 mnkr 2014 till 16,7 mnkr för år 2017. Under 2018 har
dock ortopedinminskat sina kostnader för inhyrd personal och uppges i nuläget inte vara be-
roende av bemanningsföretag.

Tabell 8. Kostnader för inhyrd personal, SkaS (mnkr)

När det gäller personalomsättning (diagram 6) harden för alla yrkeskategorierökatfrån 9
procent2013 till 12,8 procent2017. Under 2018 har personalomsättningen minskat, till 10,3
procentper november2018. När det gäller de tre största personalgrupperna är det framförallt
sjuksköterskor/ barnmorskor och undersköterskor som har ökat 2013–2017. Fler än hälften av
de som slutar gör det på egen begäran och andelen har ökat jämfört med 2013. När det gäller
verksamhetsområde ortopedi(diagram 7)har personalomsättningen ökat kraftigt från 2013
(11,4procent) till november 2018 (26,6 procent). Sjuksköterskor är den grupp som haft högst
omsättning genom åren, mellan 26–61 procent. Även inom ortopedin har andelen som säger
upp sig på egen begäranökat rejält sedan 2013.

Diagram6. Personalomsättning SkaS totalt Diagram7. Personalomsättning, SkaS ortopedi
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För att ställa personalstatistiken i relation till det som produceras har vi sammanställt några av 
de produktions- och tillgänglighetsmått som redovisas i årsredovisningarna. När det gäller 
vårdproduktion totalt för SkaS visar tabell 9 att antalet besök ökat med 10,4 procent under pe-
rioden, medan vårdtillfällen och vårddagar minskat med 6,6 procent respektive 9,8 procent. 
Antalet disponibla vårdplatser har minskat med 10,7 procent under perioden medan antalet 
fastställda vårdplatser minskat med 1,3 procent. 93 procent av de fastställda vårdplatserna var 
tillgängliga 2014 jämfört med 84 procent 2017. Inom verksamhetsområde ortopedi (tabell 10) 
är trenden liknande under perioden. De fasta vårdplatserna har däremot ökat inom ortopedin i 
jämförelse med SkaS. Trots detta har antalet disponibla vårdplatser minskat, då endast 70 pro-
cent är tillgängliga 2017 jämfört med 81 procent 2014. 
 
Tabell 9. Vårdproduktion SkaS, totalt 2014–2017 

 
 
Tabell 10. Vårdproduktion SkaS, ortopedi, 2014–2017 

 
   

När det gäller tillgänglighet utifrån vårdgarantin avseende första besök är kravet att 100 pro-
cent av de vårdgarantipatienter som väntar på ett förstabesök ska ha väntat högst 90 dagar, 
räknat från beslut om vårdbegäran (remiss). Diagram 8 visar att andelen patienter som väntat 
mindre än 91 dagar har varit i en kraftigt sjunkande trend från januari 2013 (95 procent) till 
augusti 2016 då 66 procent av patienterna inom SkaS fick ett första besök inom 90 dagar. För 
ortopedin är motsvarande siffror 99 procent i januari 2013 och som lägst 56 procent i augusti 
2016. Från hösten 2016 har tillgängligheten ökat något, men siffrorna är fortfarande en bit 
ifrån målet, 84 procent för SkaS och 79 procent för ortopedin i november 2018.  
 
 
 
 

Slutenvård 2014 2015 2016 2017 Förändring

Vårdtillfällen (vårdkontakter) 37 500 37 380 36 570 35 030 -6,6%

Vårddygn 203 240 199 880 195 520 183 340 -9,8%

Fastställda vårdplatser 693 691 685 684 -1,3%

Disponibla vårdplatser 644 627 609 575 -10,7%

Beläggningsgrad 89,1% 87,8% 88,9% 88,1%

Öppenvård 2014 2015 2016 2017

Antal besök 378 270 404 300 413 200 417 600 10,4%

Slutenvård 2014 2015 2016 2017 Förändring

Vårdtillfällen (vårdkontakter) 2 945 3 205 2 911 2 767 -6,0%

Vårddygn 24 256 24 142 22 310 20 880 -13,9%

Fastställda vårdplatser 77 79 79 79 2,6%

Disponibla vårdplatser 62 63 57 55 -11,7%

Beläggningsgrad 94,3% 94,4% 95,0% 94,4%

Öppenvård 2014 2015 2016 2017

Antal besök 18 370 19 141 19 993 20 634 12,3%
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Diagram 8 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på första besök, SkaS totalt samt SkaS 
ortopedi 

 
 
När det gäller tillgänglighet utifrån vårdgarantin avseende operation/åtgärd är kravet att 100 
procent av de vårdgarantipatienter som väntar på operation eller åtgärd ska ha väntat högst 90 
dagar, räknat från datum för beslut om operation/åtgärd. Diagram 9 visar att andelen patienter 
som väntat mindre än 91 dagar har minskat sedan januari 2013 (96 procent) till november 
2018 då 67 procent av patienterna fick en operation eller åtgärd inom 90 dagar13. Jämfört med 
riket var SkaS bättre i tillgänglighet fram till sommaren 2016, för att därefter ligga i nivå med 
och något sämre än riket 
 
Diagram 9 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på operation/åtgärd, SkaS totalt samt i 
jämförelse med riket 

 
 
                                                 
13 Redovisning av "operation/åtgärd" har uteblivit p.g.a. byte av operationsplaneringssystem från Skaraborgs Sjukhus 2018–01 
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För ortopedin (diagram 10) har endast 41 procent av patienterna i oktober 2018 fått en operat-
ion eller åtgärd inom 90 dagar. Tillgängligheten har försämrats de senaste åren och framförallt
under 2018 har den kraftigt försämrats.

Diagram 10Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på operation/åtgärd, SkaSortopedi

Resultat från intervjuermed verksamheten
Vid intervjunmed sjukhusdirektör, stf. sjukhusdirektör samt biträdande sjukhusdirektörbesk-
rivs att det finns flera skäl till att personalvolymen ökar i snabbare takt än produktionen. Sjuk-
sköterskebristen och tiden det tar att rekrytera och introducera nya uppges som ett skäl. Det
har även anställts fler underläkare och ST-läkareför att försöka fasa ut bemanningsläkare.
Även här uppges att det tar tid att lära upp och få den kompetens som behövs. Arbetet med
uppgiftsväxlingsom inte riktigt lyckas bli 1:1 nämns som ett annat skäl till att personalvoly-
merna stiger. Ekonomi samt HR-chef uppger att åldersväxlingen samt kompetensförsörjnings-
situationen påverkar antalet nettoårsarbetare. Även normtalet påverkar volymen då fler chefer
anställts. Vidare nämns att produktionen är svår att mäta och att det görs mycket mer än det
som finns i vårdöverenskommelsen. Exempelvis nämns att det sker en förskjutning från besök
till telefonmöten på mottagningarna, vilket inte räknas in i produktionen som sjukhuset rap-
porterar i uppföljningen av vårdöverenskommelsen. Ekonomi samt HR-chef anger vidare att
de 10 regionövergripande produktivitetsindikatorerna är svåra att bryta nedtill verksamhets-
nivå och att alla verksamheter nu har fått i uppdrag att ta fram en produktivitetsindikator.

Verksamhetschef för ortopedi uppger att en anledning till den höga personalomsättningen
inom området är att besluten som fattas i regel är för kortsiktiga. Exempelvis nämns beslutet
om att stänga en ortopedavdelning 2012 och dra ner bemanningen från 1,75 till 1,25 per vård-
plats. Ett annat exempel som nämns är det lönetillägg som infördes för sjuksköterskor under
en begränsad tid. Trots flera åtgärdsprogram kring arbetsmiljön i form av t ex mindre patient-
grupper och längre upplärningstid så sa en stor del av sjuksköterskorna upp sig när lönetilläg-
get försvann. Vidare uppges att det upplevs som att avståndet mellan verksamhet och ledning
harökat de senaste åren och att befogenheterna som verksamhetschef har minskat genom fler
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centraliserade beslut. Även controller och HR-strateg vid ortopedin uppger att det finns en 
risk för att detaljstyrning och kortsiktiga beslut skapar stora utmaningar i verksamheten. Som 
exempel lyfts att beslut kring reducering av inhyrd personal samt tillfälliga extrapengar skapar 
utmaningar att bygga upp en långsiktig verksamhet i balans.    

Schemaläggning och uppgiftsväxling 
En uppföljning av riktlinjen för ökad användning av arbetstidsscheman som sträcker sig över 
längre schemaperioder gjordes av koncernkontoret i delårsbokslutet per augusti 2018. När det 
gäller SkaS visar uppföljningen att 80 procent av verksamheterna har beslutat om en lägsta 
schemaperiod om 10 veckor. När det gäller att ha gemensamma schemaperioder för verksam-
het/område anger uppföljningen att detta inte finns men att utbildning ska genomföras under 
hösten 2018 för att öka genomförandet. I granskningen uppger sjukhusdirektörerna att det 
finns ett starkt fokus kring arbetet med gemensamma schemaperioder och arbetet med verk-
samhetsanpassad bemanning. De poängterar att även läkare behöver inkluderas i schemapla-
neringen för att det ska bli effektivt. Vid intervjuer med ortopedin framkommer att det inte 
sker någon samplanering i scheman mellan enheterna eller mellan olika kompetenser.  I arbe-
tet med verksamhetsanpassad bemanning uppges att svårigheten är att koppla framtagna be-
hov och kapacitet till schemaplaneringen. Detta upplevs framförallt bero på att det är flera en-
heter som inte vill släppa sin makt över schemat. Flera av de intervjuade framför önskemål 
och behov av en produktionsenhet som kravställare mot verksamheterna för att både stötta 
och få fart på arbetet. 
 
När det gäller arbetet med uppgiftsväxling uppger sjukhusdirektörerna att det genomförts en 
del insatser, exempelvis i samarbete med Regionservice. Som exempel nämns effektivare tvätt 
och materialhantering samt livsmedel i vården. Utmaningen uppges vara att de försök som 
gjorts ofta blivit väldigt dyra. Direktörerna nämner även att tydligheten skärpts när det gäller 
att projekt som arbetar med uppgiftsväxling ska vara självfinansierade, från start. Inom orto-
pedin uppges att medicinska sekreterare sköter vissa uppgifter som remisshantering, som tidi-
gare gjordes av sjuksköterskor. Ett annat exempel som nämns är att återbesök för ledplastiko-
pererade genomförs av sjuksköterska istället för läkare. Flera av de intervjuade uppger att ef-
fekterna av uppgiftsväxling inte mäts på något särskilt sätt.  
 

Styrelsens analys, styrning och uppföljning 
Vid genomgång av styrelsens protokoll och beslutsunderlag, med fokus på 2018, framgår att 
styrelsen regelbundet får information avseende hur verksamheten utvecklas i perspektiven 
personal, produktion, ekonomi och tillgänglighet.  
 
Vid delårsrapport för mars respektive augusti redovisas exempelvis utvecklingen av antalet 
nettoårsarbetare, personalomsättning, hälso- och sjukvårdens produktion samt kostnaden för 
bemanningsföretag. Måtten redovisas och jämförs ofta med utvecklingen för samma period 
föregående år. Vidare framgår vilka åtgärder som vidtagits för att stimulera uppgiftsväxling, 
nya arbetssätt samt arbetsrotation. I redovisningen framgår inte vilka effekter som uppnåtts av 
uppgiftsväxlingen. I delårsrapport för augusti beskrivs SkaS 7-stegs modell för införande av 
produktions- och kapacitetsplanering och att några enheter befinner sig i planerings- och infö-
randefas medan andra enheter har en väl genomarbetad produktionsplan och kopplat den mot 
schemaläggning. 
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Utöver redovisningen i delårsrapporter framgår vid genomgång av protokoll att det under 
punkten information återkommande förekommer rapportering kring vad som benämns högpri-
oriterade frågor. Vid protokollet 2018-03-21 anges att detta innefattar punkter bl a kring 
nettoårsarbetare och kostnader för bemanningsföretag. Även sjukhusdirektören har återkom-
mande informationspunkter vid styrelsesammanträden liksom arbetet kring åtgärder för eko-
nomi i balans. Vid protokollet 2018-04-26 framgår att sjukhusdirektörens information inne-
höll punkter kring tillgänglighet - uppdrag vårdplatser, tillfälliga vårdplatser och uppgiftsväxling. 
Utifrån styrelseprotokollen är det svårt att värdera omfattningen i informationspunkterna, ef-
tersom det inte finns något underlag bifogat. Vid intervjuer anges att informationen ofta redo-
visas i form av powerpointpresentationer. I dessa presentationer framgår statistik bland annat 
kring utveckling av nettoårsarbetare, produktion och ekonomi.   
  
Vid sammanträdet 2018-04-26 framgår att styrelsen i § 28, Delårsrapport mars 2018, uppdrar 
åt sjukhusdirektören att minska köp av tjänster från bemanningsföretag samt påskynda beslu-
tade åtgärder vid ekonomisk obalans. Vid styrelsemötet 2018-06-14, § 37, beslutas om en 
uppdaterad och kompletterad åtgärdsplan för ekonomi i balans. Under samma möte, vid in-
formationspunkten sommarplanering 2018 framgår att färre vårdplatser än förra sommaren är 
tillgängliga, främst inom opererande verksamheter. Styrelsen noterar särskilt läget inom orto-
pedi och uppmärksammar förvaltningen på att arbeta för en lösning. Vårdplatssituationen och 
vårdplatser ortopedi omnämns även vid informationspunkt på styrelsesammanträdet 2018-09-
26. 

Bedömning 
I kommunallagen samt hälso- och sjukvårdslagen framgår att styrelsen ska ha en styrning som 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslutade mål och riktlinjer 
och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska även tillse att verk-
samheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad. I policy för styrning i Västra Göta-
landsregionen framgår att styrelsens styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten 
utifrån givna uppdrag och resurser, genomföra verksamheten, följa upp verksamheten utifrån 
väsentliga aspekter samt analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckl-
ing. För att säkerställa ett effektivt användande av personalresurser behöver styrelsen dels ef-
terfråga och ta del av information om hur personalresurserna utvecklas, i relation till den verk-
samhet som ska utföras. Dels utforma styrning utifrån den informationen och sedan säker-
ställa att styrningen genomförs.  
 
Utifrån granskningens resultat bedömer vi att det finns flera indikatorer som tyder på att sty-
relsen inte har en effektiv styrning av personalresurserna. När det gäller att efterfråga och ta 
del av information redovisas kontinuerligt i styrelsen hur verksamheten utvecklas utifrån per-
spektiv som personal, produktion, ekonomi och tillgänglighet. Däremot bedömer vi att jämfö-
relser med framförallt föregående år, exempelvis när det gäller antalet nettoårsarbetare samt 
hälso- och sjukvårdens produktion, gör att den mer långsiktiga trenden och utvecklingen ris-
kerar att osynliggöras. När det gäller att utforma styrning är det utifrån styrelseprotokollen 
svårt att utläsa att styrelsen aktivt efterfrågar eller analyserar varför utvecklingen ser ut som 
den gör inom flera perspektiv. Utan denna analys menar vi att det är svårt för styrelsen att ut-
forma den styrning som behövs för att kunna följa upp att personalresurserna styrs på ett ef-
fektivt sätt. För att exemplifiera anger vi några frågor, utifrån den statistik som beskrivs i rap-
porten, som vi bedömer som väsentliga för styrelsen att analysera för att ha en idé om hur 
styrningen behöver utformas för att säkerställa att personalresurserna styrs på ett effektivt sätt:  
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- Varför ökar både antalet nettoårsarbetare samt köp av tjänster från bemanningsföretag? 
Framförallt med tanke på att styrelsen redan i årsredovisningarna 2014 och 2015 anger 
att bemanningsföretag ska ersättas med anställd personal.  

- Hur kommer det sig att antalet nettoårsarbetare har ökat sedan 2014 samtidigt som till-
gängligheten utifrån kraven i vårdgarantin försämrats? 

- Hur kommer det sig att antalet nettoårsarbetare har ökat sedan 2014 medan de dispo-
nibla vårdplatserna har minskat med 11%? 

- Varför har antalet nettoårsarbetare inom administration ökat med 17% medan antalet 
sjuksköterskor/barnmorskor minskat med 2% från 2014–2017? 

- Ökar vårdproduktionen i motsvarande grad som personalvolymen? Om inte, vad beror 
det på? 

- Varför är inte gemensamma schemaperioder för verksamheter/områden infört, trots att 
riktlinjer för detta togs fram redan 2015? 

- Vilka är nettoeffekterna av uppgiftsväxling? 
 
Samtidigt som den övergripande statistiken ger en bild av den generella utvecklingen på Ska-
raborgs sjukhus visar granskningen av verksamhetsområde ortopedi i flera delar en annan ny-
ans av utvecklingen. Exempelvis har antalet nettoårsarbetare inom ortopedin ökat med 8% 
mellan 2014–2017, där undersköterskor ökat mest (13%) samtidigt som sjuksköterskor mins-
kat med 6%. Trots ökning av antalet nettoårsarbetare har tillgängligheten utifrån kraven i 
vårdgarantin försämrats väsentligt inom ortopedin. I maj 2014 fick 94% av patienterna en op-
eration eller åtgärd inom 90 dagar, jämfört med endast 41% per oktober 2018. 
 
Personalomsättningen är mycket högre inom ortopedin jämfört med SkaS totalt, särskilt för 
sjuksköterskor som de senaste åren haft en omsättning på mellan 26 – 61%. Även personal-
omsättningen för undersköterskor är betydligt högre med 23 – 32% de senaste tre åren. En 
hög personalomsättning tyder inte bara på brister i arbetsmiljön, utan medför även stora kost-
nader för verksamheten. I en utredning som koncernkontoret i VGR tog fram för några år se-
dan beräknades genomsnittlig kostnad för när en person slutar, uppdelat på olika personalka-
tegorier. Den genomsnittliga kostnaden för när en specialistsjuksköterska säger upp sig beräk-
nades för några år sedan till 245 000:- och för undersköterskor till 119 000:-. I reglementet för 
styrelsen för Skaraborgs sjukhus framgår att det i styrelsens uppgifter ingår att svara för be-
mannings- och personalförsörjningsfrågor för samtliga personalkategorier på kort och lång 
sikt. Vidare framgår att styrelsen har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 
inom sitt verksamhetsområde. Att under flera år ha verksamheter med en personalomsättning 
bland undersköterskor och sjuksköterskor på mellan 20–60% bedömer vi som en signal på att 
styrelsen inte tillsett att verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad. Den för-
sämrade tillgängligheten utifrån kraven i vårdgarantin är också en indikation på att styrelsen 
inte har tillsett en ändamålsenlig styrning av personalresurserna. 
 
När det gäller arbetet med uppgiftsväxling redovisas framförallt vilka aktiviteter som genom-
förs för att stimulera arbetet med uppgiftsväxling och nya arbetssätt. Vi bedömer utifrån 
denna redovisning att det är svårt att få en samlad bild av vilken effekt arbetet med uppgifts-
växling har resulterat i ställt till utvecklingen av antalet nettoårsarbetare och personalsamman-
sättningen. 
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Kungälvs sjukhus 

Personal- och produktionsstatistik 
I detta avsnitt beskriver vi utvecklingen av personalresurser i form av hur antalet nettoårsarbe-
tare14 utvecklats inom olika personalkategorier från december 2014 till december 2017. Vi tit-
tar även på utvecklingen av arbetade timmar, kostnader för inhyrd personal samt personalom-
sättning. Vi beskriver därefter detta i relation till den vård som produceras, i form av produkt-
ions- samt tillgänglighetsmått. 
 
När det gäller utvecklingen av antalet nettoårsarbetare för KS (tabell 11) har andelen totalt 
ökat med 10,3 procent från 2014 – 2017 samtidigt som ökningen inom yrkeskategorierna skil-
jer sig åt. Vårdadministratör (30,4 procent) följt av läkare (22,6 procent) är de kategorier som 
ökat mest under perioden. Sjuksköterskor är den kategori som ökar minst (1,8 procent). Under 
2018 har antalet årsarbetare fortsatt att öka och är per oktober 2018 30 stycken fler jämfört 
med oktober 2017. Antal arbetade timmar har också ökat under perioden, totalt med 7 procent 
från 2014–2017. För verksamhetsområde kirurg- och ortopedkliniken15 är ökningen i arbetade 
timmar 1,4 procent. Antalet årsarbetare (tabell 12) har ökat med 2,3 procent under perioden16, 
där läkare ökar mest (16,9 procent) följt av undersköterskor (13,7 procent) och sjuksköterskor 
(12,9 procent). 
 
Tabell 11. Utveckling av antalet nettoårsarbetare 2014–2017, KS totalt 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Definition nettoårsarbetare. Summan netto sysselsättningsgrad, t.ex. 100 procent = 1,0 netto årsarbetare. Med 
netto sysselsättningsgrad menas överenskommen sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal, justerad för 
eventuell ledighetsomfattning som sträcker sig över hela månaden. Semester sker ingen justering för. 
15 Gynekologimottagningen är exkluderad i jämförelsen då den tillkom 2017. 
16 Den vårdadministrativa personalen som tidigare tillhört kliniken flyttades till akuten och den 
vårdadministrativa enheten från och med 2017. 
 

Netto årsarbetare 2014 2015 2016 2017 Förändring

Sjuksköterskor, barnmorskor 387 386 387 394 1,8%

Undersköterskor m. fl. 302 304 303 318 5,3%

Läkare 195 201 219 239 22,6%

Administratör, vård 79 76 81 103 30,4%

Rehabilitering och förebyggande 101 103 105 116 14,9%

Sjukhustekniker/labbpersonal, inkl BMA 40 41 45 42 5,0%

Utbildning, kultur och fritid 1 1 1 1

Teknik, hantverkare 2 2 2 0

Kök, städ, tvätt 6 7 10 10

Administration 100 106 112 115 15,0%

Summa 1213 1227 1265 1338 10,3%
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Tabell 12. Utveckling av antalet nettoårsarbetare 2014–2017, KSortopedi

Samtidigt som antalet anställda ökar har även kostnaden för inhyrd personal ökat, från 10,5
mnkr 2014 till 21,3 mnkr 2017. Kostnaden för inhyrd personal har fortsatt att öka för 2018
och var för perioden januari - augusti 2018 15 mnkr, cirka 2 mnkr högre än för motsvarande
period 2017. Detta trots att sjukhuset har antagit en handlingsplan 2017 som anger att kostna-
der för bemanningsföretag ska minska. För kirurgi- och ortopedklinikenhar kostnaden för in-
hyrd personal varierat mellan åren. 2014 var kostnaden 73 tkr och 2017 464 tkr. Under 2018
har kostnaden minskat till närmare 0.

När det gäller personalomsättning (diagram11) harden föralla yrkeskategorier ökat, från 9,8
procent2013 till 13,1 procentper november 2018. Närdet gäller de tre största personalgrup-
perna har omsättningen bland läkare minskat (från 14,1 procent2013 till 9,1 procent2018)
medan både sjuksköterskor/ barnmorskor och undersköterskor ökat sedan 2013. Per november
2018 är personalomsättningen 16,1 procentför sjuksköterskor och barnmorskor (jämfört med
11,2procent2013) och 12,4procentför undersköterskor (jämfört med 6,8 procent2013). Fler
än hälften av de som slutar gör det på egen begäran bland sjuksköterskor/barnmorskor samt
undersköterskor och andelen har ökat jämfört med 2013. När det gäller kirurg- och ortoped-
kliniken(diagram 12)har personalomsättningen ökat något sedan 2013, från 9,6 procenttill
11,8 procentper november 2018. Undersköterskor är den grupp som haft högst omsättning
genomåren, mellan 5,7–19procent, och är även den kategori där flest säger upp sig på egen
begäran.

Diagram11. Personalomsättning KStotalt i Diagram12. Personalomsättning, KSkirurg-
och ortopedkliniken

För att ställa personalstatistiken i relation till det som produceras har vi sammanställt några av
de produktions- och tillgänglighetsmått som redovisas i årsredovisningarna. När det gäller
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vårdproduktion totalt för KS visar tabell 13 att antalet besök ökat med 19,7 procent under pe-
rioden, medan vårdtillfällen och vårddagar minskat med 8,9 procent respektive 17,3 procent. 
Antalet disponibla vårdplatser har minskat med 16,2 procent under perioden medan antalet 
fastställda vårdplatser ökat med 1,9 procent. 97 procent av de fastställda vårdplatserna var till-
gängliga 2014 jämfört med 80 procent 2017. 
 
Tabell 13. Vårdproduktion KS, totalt 2014–2017 

 
 
Inom kirurg- och ortopedkliniken (tabell 14) har vårdproduktionen ökat sedan 2014. Även be-
läggningen på disponibla vårdplatser har ökat 2014–2017 och även under 2018, då medel per 
november är 104,9 procent17. 98 procent av de fastställda vårdplatserna var tillgängliga 2014 
jämfört med 87 procent 2017. 
 
Tabell 14. Vårdproduktion KS, kirurg- och ortopedkliniken, 2014–2017 

 
   

När det gäller tillgänglighet utifrån vårdgarantin avseende första besök är kravet att 100 pro-
cent av de vårdgarantipatienter som väntar på ett förstabesök ska ha väntat högst 90 dagar, 
räknat från beslut om vårdbegäran (remiss). Diagram 13 visar att andelen patienter som väntat 
mindre än 91 dagar har varierat mellan 77–99 procent åren 2013–2018. För ortopedin har va-
riationen varit mellan 76–100 procent.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Gynekologimottagningen är exkluderad i jämförelsen över öppenvårdsbesök då den tillkom 2017. Statistiken 
avseende slutenvården avser hela kirurg- och ortopedkliniken.  

Slutenvård 2014 2015 2016 2017 Förändring

Vårdtillfällen (vårdkontakter) 12 850 12 389 11 787 11 702 -8,9%

Vårddygn 79 698 73 854 70 426 65 929 -17,3%

Fastställda vårdplatser 210 214 214 214 1,9%

Disponibla vårdplatser 204 194 178 171 -16,2%

Beläggningsgrad 97,0% 97,0% 101,0% 99,0%

Öppenvård 2014 2015 2016 2017

Antal besök 109 933 112 947 119 377 131 634 19,7%

Slutenvård 2014 2015 2016 2017 Förändring

Vårdtillfällen (vårdkontakter) 4 143 5 229 5 336 5 221 26,0%

Vårddygn 19 688 22 644 23 177 22 351 13,5%

Fastställda vårdplatser 64 74 75 75 17,2%

Disponibla vårdplatser 63 71 66 65 3,2%

Beläggningsgrad 91,4% 93,8% 99,4% 100,6%

Öppenvård 2014 2015 2016 2017

Antal besök 21 826 25 555 25 086 26 177 19,9%
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Diagram 13 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på första besök, KS totalt samt KS 
ortopedi 

 
 
När det gäller tillgänglighet utifrån vårdgarantin avseende operation/åtgärd är kravet att 100 
procent av de vårdgarantipatienter som väntar på operation eller åtgärd ska ha väntat högst 90 
dagar, räknat från datum för beslut om operation/åtgärd. Diagram 14 visar att andelen patien-
ter som väntat mindre än 91 dagar har varierat från 100 procent de första åren till som lägst 62 
procent augusti 2016, för att därefter stiga igen18. Jämfört med riket var KS bättre i tillgäng-
lighet under i stort sett hela perioden, med undantag för några månader under 2017 och 2018. 
 
Diagram 14 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på operation/åtgärd, KS totalt samt i 
jämförelse med riket 

 

                                                 
18 Redovisning av "operation/åtgärd" har uteblivit p.g.a. byte av operationsplaneringssystem från Kungälvs Sjukhus 2017–03 
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För ortopedin (diagram 15) harandelen patienter som väntat mindre än 91 dagar på operation
eller åtgärd minskat sedan 2015. Från 99 procent januari 2015 till som lägst 59 procent i
augusti 2017, för att därefter öka igen19.

Diagram 15 Andel (%) patienter som väntat <91 dagar på operation/åtgärd, SkaSortopedi

e

Resultat från intervjuermed verksamheten
Vid intervju med sjukhusdirektören beskrivs att det finns flera skäl till utvecklingen av antalet
årsarbetare. Dels uppges att det troligen inte reflekterats över ökningen av antalet läkare, utan
att nya ST läkare anställts successivtoavsett hur många som blivit färdiga specialister. Dels
uppges den ökade personalomsättningen ha bidragit till behov av att gå omlott och då vara fler
anställda under en period. Vidare uppges att den anställningsprövning som införts inte haft
avsedd effekt, troligen beroende på att sommarvikariaten blivit förlängdaunder hösten och att
dessa inte behövt passera sjukhusdirektören för godkännande.

Ekonomi samt HR-chef beskriver att det tillkommit flera nya enheter som bidragit till den
ökade personalvolymen. Vidare anges att ökningen av antalet läkare speglar ökningen i öp-
penvården. Verksamhetschef för kirurg- och ortopedkliniken uppger att det hela tiden är
svängningar i verksamheten med avgångar och rekryteringar och att det framförallt är kompe-
tensnivån och inte antal anställda som är avgörande för att klara uppdraget. HR-specialisten
vid kliniken uppger att det är en generationsväxling på läkarsidan och att kliniken rekryterar
många ST läkare. När ST läkarna randar sig vid andra sjukhus behöver luckorna täckas upp
av underläkare. Ekonomen vid kliniken instämmer i det som sägs kring att sjukhuset inte ökar
produktionen särskilt mycket i förhållande till antalet nettoårsarbetare. En del av problemet
uppges vara att det görs lika mycket men på ett krångligare sätt, pga. att vårdplatserna är över-
belagda. Även verksamhetschefen för kirurg- och ortopedkliniken nämner överbeläggning-
arna som utmanande för verksamheten och att det påverkar arbetsmiljön i stor utsträckning.
Vidare uppger verksamhetschefen att kraven är höga när det gäller kvalitet och kvalitetsregis-
ter, vilket tar mycket resurser från verksamheten på alla nivåer, och inte syns i produktionssta-
tistiken. Personalomsättningen lyfts fram i flera intervjuer som en faktor som både påverkar
arbetsmiljö, produktivitetoch kostar mycket, då det krävs ökad handledning och bredvidgång.

19 Redovisning av "operation/åtgärd" har uteblivit p.g.a. byte av operationsplaneringssystem från Kungälvs Sjukhus 2017–03
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Schemaläggning och uppgiftsväxling 
En uppföljning av riktlinjen för ökad användning av arbetstidsscheman som sträcker sig över 
längre schemaperioder gjordes av koncernkontoret i delårsbokslutet per augusti 2018. När det 
gäller Kungälvs sjukhus visar uppföljningen att 50 procent av verksamheterna har beslutat om 
en lägsta schemaperiod om 10 veckor. När det gäller att ha gemensamma schemaperioder för 
verksamhet/område anger uppföljningen att även 50 procent av verksamheterna har detta. 
Målsättningen uppges vara att båda dessa mått ska vara uppfyllda till 100 procent vid årsskif-
tet 2018. Ekonomi samt HR-chef nämner i intervjun att verksamheterna upplever att de har en 
samplanering men att det finns potential att göra mera. Exempelvis i hur återbud hanteras 
samt hur tiden under operation kan utnyttjas optimalt. Vidare beskrivs att arbetet med beman-
ningstal inneburit att de individuella önskemålen från medarbetarna behövt minska. Verksam-
hetschefen för kirurg- och ortopedkliniken beskriver att det hänt en hel del med schemaplane-
ringen de senaste åren och att det kontinuerligt pågår arbete för att hitta en balans mellan olika 
delar av verksamheten.  
 
När det gäller arbetet med uppgiftsväxling uppger sjukhusdirektören att en utmaning när upp-
drag skiftas över till Regionservice är att klara bemanningen dygnet runt och framförallt på 
helger på vårdavdelningarna. I flera av intervjuerna framkommer att arbetet med uppgiftsväx-
ling ofta växer fram genom att det finns en brist på personal inom vissa yrkeskategorier. Flera 
exempel förs fram på genomförd uppgiftsväxling, exempelvis att beställning av IT behörig-
heter utförs av verksamhetsassistent istället för vårdpersonal, farmaceuter på vårdavdelningar 
samt att Regionservice utför förråds- och städarbete på vårdavdelningar istället för underskö-
terskor. Kirurg- och ortopedkliniken har ännu inte arbetat med uppgiftsväxling i verksam-
heten men utnyttjar vårdplaneringsteamet som avlastar verksamheten. Verksamhetschefen 
uppger att de precis bestämt sig för att införa en farmaceut och att de nu diskuterar hur farma-
ceuten ska kunna användas på ett optimalt sätt på alla tre avdelningar. Verksamhetschefen 
nämner även att exempelvis fysioterapeuter kan följa upp knäpatienter istället för läkare.  

Styrelsens analys, styrning och uppföljning 
Vid genomgång av styrelsens protokoll och beslutsunderlag, med fokus på 2018, framgår att 
styrelsen regelbundet får redovisning avseende hur verksamheten utvecklas i perspektiven 
personal, produktion, ekonomi och tillgänglighet. Detta sker framförallt i protokollspunkterna 
sjukhusdirektörens rapport samt ekonomisk uppföljning  
 
Vid delårsrapport för mars respektive augusti redovisas en utförligare uppföljning av verk-
samhet, mål och fokusområden, personal samt ekonomiska förutsättningar. När det gäller mått 
som personalvolym och personalkostnader så redovisas och jämförs måtten framförallt med 
utvecklingen för samma period föregående år. I delårsrapporterna framgår att arbetet med att 
intensifiera arbetet med uppgiftsväxling på sjukhuset pågår. Exempelvis nämns att pilotpro-
jekt i samarbete med Regionservice kring att införa den så kallade Servicemodellen pågår lik-
som att farmaceutiskt stöd för läkemedelshantering har införts på några vårdavdelningar för att 
frigöra tid för sjuksköterskor. I delårsrapporterna framgår inte vilka effekter som uppnåtts av 
uppgiftsväxlingen. Däremot anges i delårsrapport för augusti att arbetet med uppgiftsväxling 
bidragit till en volymökning av 2,5 nettoårsarbetare jämfört med motsvarande månad föregå-
ende år.  
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I delårsrapport per augusti nämns att det för sjukhusets samtliga slutenvårdsavdelningar pågår 
en översyn av bemanningsstrukturen. Inriktningen är att ge struktur och förutsägbarhet i sche-
maläggningen och därmed lägga grunden för en stabil bemanning samt ge tydliga spelregler 
för en långsiktigt bättre arbetsmiljö. Översynen av bemanningsstrukturen innebär bland annat 
reviderade bemanningstal och kommer att tillämpas från 1 oktober. Det uppges att effekten 
kommer att vara begränsad under innevarande år.  
 
Vid styrelsemötet 2018-02-22, § 31, uppföljning av intern kontroll för 2017, framgår bland 
annat att åtgärderna för att få en verksamhet och ekonomi i balans inte uppnår förväntat resul-
tat. Vidare beskrivs att Kungälvs sjukhus sedan en längre tid inte kunnat hålla alla sina vård-
platser öppna på grund av svårigheter att bemanna. Beläggningen på sjukhusets vårdavdel-
ningar är högst i regionen och att detta förhållande påverkar hela sjukhuset men främst perso-
nalen på vårdavdelningarna. Det beskrivs vidare att personalomsättning och sjukfrånvaro ökat 
de senaste åren samtidigt som behovet av inhyrd personal och kvalificerad övertid ökat. 
 
Vid styrelsesammanträdet 2018-04-26, § 66, beslutar styrelsen om en åtgärdsplan för ekonomi 
i balans under budgetåret 2018. I åtgärdsplanen framgår att de föreslagna åtgärderna fokuserar 
både på ökad produktion och att sänka kostnaderna för personal inklusive bemanningsföretag. 
 
Styrelsemötet 2018-09-25, § 128, behandlar uppföljning av intern kontroll per augusti 2018. 
Utifrån risken att sjukhuset inte klarar av att rekrytera och behålla personal i den omfattning 
som behövs beskrivs vilka insatser som genomförts. Bland annat nämns att det trots de omfat-
tande rekryterings- o kompetensutvecklingsinsatser som görs fortfarande är brist på framför-
allt sjuksköterskor på vårdavdelningarna. Bristen uppges bero på en hög personalomsättning. 
Vidare anges i uppföljningen av planen att sjukhuset fortfarande har en överbeläggningspro-
blematik som var särskilt besvärlig under sommarmånaderna. Detta uppges bero på stängda 
vårdplatser på grund av personalbrist. 
 
Vid styrelsesammanträdet 2018-10-25, § 133, beslutar styrelsen att ställa sig bakom den kom-
petensförsörjningsplan för 2019 och framåt som tagits fram. I protokollet framgår att resulta-
tet av kompetensförsörjningsplanen visar att Kungälvs sjukhus står inför stora utmaningar av-
seende kompetensförsörjningen. Under kompetensförsörjningsplanens period på 5 år bedöms 
efterfrågan på personal öka inom förvaltningen till följd av utökad verksamhet med nybygg-
nation samt nya och förändrade uppdrag, pensionsavgångar och den skattade risken med hög 
personalomsättning. 

Bedömning 
I kommunallagen samt hälso- och sjukvårdslagen framgår att styrelsen ska ha en styrning som 
säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslutade mål och riktlinjer 
och de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen ska även tillse att verk-
samheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad. I policy för styrning i Västra Göta-
landsregionen framgår att styrelsens styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten 
utifrån givna uppdrag och resurser, genomföra verksamheten, följa upp verksamheten utifrån 
väsentliga aspekter samt analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckl-
ing. För att säkerställa ett effektivt användande av personalresurser behöver styrelsen dels ef-
terfråga och ta del av information om hur personalresurserna utvecklas, i relation till den verk-
samhet som ska utföras. Dels utforma styrning utifrån den informationen och sedan säker-
ställa att styrningen genomförs.  
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Utifrån granskningens resultat bedömer vi att det finns flera indikatorer som tyder på att sty-
relsen inte har en effektiv styrning av personalresurserna. När det gäller att efterfråga och ta 
del av information redovisas kontinuerligt i styrelsen hur verksamheten utvecklas utifrån per-
spektiv som personal, produktion, ekonomi och tillgänglighet. Däremot bedömer vi att jämfö-
relser med framförallt föregående år, exempelvis när det gäller antalet nettoårsarbetare samt 
hälso- och sjukvårdens produktion, gör att den mer långsiktiga trenden och utvecklingen ris-
kerar att osynliggöras. När det gäller att utforma styrning är det utifrån styrelseprotokollen 
svårt att utläsa att styrelsen aktivt efterfrågar eller analyserar varför utvecklingen ser ut som 
den gör inom flera perspektiv. Utan denna analys menar vi att det är svårt för styrelsen att ut-
forma den styrning som behövs för att kunna följa upp att personalresurserna styrs på ett ef-
fektivt sätt. För att exemplifiera anger vi några frågor, utifrån den statistik som beskrivs i rap-
porten, som vi bedömer som väsentliga för styrelsen att analysera för att ha en idé om hur 
styrningen behöver utformas för att säkerställa att personalresurserna styrs på ett effektivt sätt:  

- Varför ökar både antalet nettoårsarbetare samt köp av tjänster från bemanningsföretag?  
Framförallt med tanke på att styrelsen redan i årsredovisningarna för 2014 och 2015 
nämner att det sker ett arbete med strategisk kompetensförsörjning och rekrytering och 
att den inhyrda personalen ska minska. 

- Hur kommer det sig att antalet nettoårsarbetare har ökat med 10% sedan 2014 medan 
de disponibla vårdplatserna har minskat med 16%? 

- Hur kommer det sig att antalet nettoårsarbetare ökar sedan 2014 samtidigt som tillgäng-
ligheten utifrån kraven i vårdgarantin försämrats? 

- Vad beror det på att beläggningen på vårdplatserna under flera år varit kring eller över 
100%, samtidigt som personalresurserna ökat? 

- Varför ökar antalet nettoårsarbetande läkare med 23% under perioden 2014–2017? 
- Ökar vårdproduktionen i motsvarande grad som personalvolymen? Om inte, vad beror 

det på? 
- Vad beror det på att personalomsättningen bland undersköterskor nästan fördubblats 

sedan 2013 och även ökat en hel del bland sjuksköterskor/barnmorskor? 
- Vilka är nettoeffekterna av uppgiftsväxling? 

 
Samtidigt som den övergripande statistiken ger en bild av den generella utvecklingen på 
Kungälvs sjukhus visar granskningen av kirurg- och ortopedkliniken i vissa delar en annan 
nyans av utvecklingen. Exempelvis har antalet vårdtillfällen och vårddygn ökat sedan 2014 på 
kliniken, medan det minskat övergripande på sjukhuset. Personalomsättningen bland under-
sköterskor är högre på kliniken (19% per november 2018) jämfört med sjukhuset (12%). Per-
sonalomsättningen bland sjuksköterskor har ökat mer på kliniken jämfört med sjukhuset sedan 
2013, om än från en lägre nivå.  
 
En hög personalomsättning tyder inte bara på brister i arbetsmiljön, utan medför även stora 
kostnader för verksamheten. I en utredning som koncernkontoret i VGR tog fram för några år 
sedan beräknades genomsnittlig kostnad för när en person slutar, uppdelat på olika personal-
kategorier. Den genomsnittliga kostnaden för när en specialistsjuksköterska säger upp sig be-
räknades för några år sedan till 245 000:- och för undersköterskor till 119 000:-. I reglementet 
för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus framgår att det i styrelsens 
uppgifter ingår att svara för bemannings- och personalförsörjningsfrågor för samtliga perso-
nalkategorier på kort och lång sikt. Vidare framgår att styrelsen har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde. Att under flera år ha en ökande och 
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relativt hög personalomsättning bland de två största personalkategorierna, sjuksköters-
kor/barnmorskor samt undersköterskor, bedömer vi som en signal på att styrelsen inte tillsett 
att verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad. En annan indikation på att verk-
samheten inte är ändamålsenligt organiserad är den höga beläggningsgraden på disponibla 
vårdplatser, som under flera år varit kring eller över 100%. 
 
När det gäller arbetet med uppgiftsväxling redovisas exempel på vilka aktiviteter som genom-
förs för att stimulera arbetet med uppgiftsväxling och nya arbetssätt. Vi bedömer utifrån 
denna redovisning att det är svårt att få en samlad bild av vilken effekt arbetet med uppgifts-
växling har resulterat i ställt till utvecklingen av antalet nettoårsarbetare och personalsamman-
sättningen. 
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Samlad bedömning 
I detta kapitel lämnas en samlad bedömning och rekommendationer utifrån revisionsfrågorna. 

Bedömning utifrån revisionsfrågorna 
Revisionsfrågor Bedömning 
Hur säkerställer styrelserna 
ett effektivt användande av 
personalresurser? 

Granskningen visar att respektive styrelse får information 
om hur verksamheten utvecklas utifrån perspektiv som per-
sonal, produktion, ekonomi och tillgänglighet. Däremot be-
dömer vi att jämförelser med framförallt föregående år, ex-
empelvis när det gäller antalet nettoårsarbetare samt hälso- 
och sjukvårdens produktion, gör att den mer långsiktiga tren-
den och utvecklingen riskerar att osynliggöras. Utifrån sty-
relseprotokollen är det svårt att utläsa att styrelserna aktivt 
efterfrågar eller analyserar varför utvecklingen ser ut som 
den gör inom flera perspektiv. Exempelvis hur det kommer 
sig att antalet nettoårsarbetare på varje sjukhus har ökat se-
dan 2014 medan de disponibla vårdplatserna minskar och 
tillgängligheten utifrån kraven i vårdgarantin försämras. 
Samtidigt som köp av tjänster från bemanningsföretag ökar, 
trots att samtliga styrelser under flera år angett att den in-
hyrda personalen ska minska. Utan denna analys menar vi 
att det är svårt för styrelsen att utforma den styrning som be-
hövs för att kunna följa upp att personalresurserna styrs på 
ett effektivt sätt. 
 

Har styrelserna säkerställt 
att önskade effekter upp-
nåtts av uppgiftsväxling i 
organisationen? 

Det som framförallt redovisas till styrelserna är exempel på 
vilka aktiviteter som genomförs för att stimulera arbetet med 
uppgiftsväxling och nya arbetssätt. Vi bedömer att det uti-
från denna redovisning är svårt att få en samlad bild av vil-
ken effekt arbetet med uppgiftsväxling har resulterat i ställt 
till utvecklingen av antalet nettoårsarbetare och personal-
sammansättningen. 

Har styrelserna vidtagit 
åtgärder med anledning av 
resultatet av uppföljning och 
analys? 

För att kunna följa upp och vidta eventuella åtgärder behöver 
respektive styrelse först efterfråga och analysera hur perso-
nalresurser och produktion utvecklas, för att därefter utforma 
den styrning som behövs. Vi bedömer att respektive styrelse 
behöver utveckla och stärka styrning och analys av hur per-
sonalresurserna utvecklas i relation till den vård som produ-
ceras, för att kunna säkerställa att personalresurserna styrs på 
ett effektivt sätt.  

 
 



Granskning av styrelsernas styrning av personalresurser, 2019-01-03  38 (39) 
Diarienummer REV 2018–00096 

Postadress: 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 
Östergatan 1 
Vänersborg  
 

Telefon: 
010-441 00 00 

Hemsida: 
www.vgregion.se 

E-post: 
revision@vgregion.se 

 

Slutsats och rekommendationer 
Granskningen syftade till att granska om styrelserna upprättat ett ändamålsenligt system för 
att styra personalresurser. Vår sammanfattande slutsats, utifrån granskningens syfte och grun-
derna för ansvarsprövning, är att styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjuk-
hus20, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
inte har en tillräckligt ändamålsenlig styrning av personalresurserna. 
 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi styrelserna för Kungälvs sjukhus och 
Frölunda Specialistsjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Skaraborgs Sjukhus att: 

 Utveckla och stärka styrning och analys av hur personalresurserna utvecklas i relation 
till den vård som produceras.  

 Klargöra vilken effekt arbetet med uppgiftsväxling ska resultera i ställt till utveckl-
ingen av antalet nettoårsarbetare samt personalsammansättningen. 

 Säkerställa att riktlinjer och uppdrag avseende arbetet med schemaläggning kopplat 
till produktions- och kapacitetsplanering implementeras i verksamheten. 

 

                                                 
20 Vi har granskat Kungälvs sjukhus. 
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