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Omslagsbild 
Drottning Silvias Barnsjukhus den 3 mars 2021. 
En av de första patienterna förflyttas till den nya 
tillbyggnadens toppmoderna intensivvårdsavdelning, 
omsorgsfullt övervakad av sjuksköterskor, 
undersköterskor och narkosläkare.  
 
Foto: Paul Björkman 
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Sammanfattning 
Sedan pandemins början till och med augusti har uppemot 200 000 bekräftade fall av 
covid-19 och närmare 2 400 avlidna kunnat konstateras i Västra Götaland. I januari 
kulminerade den andra vågen med som mest 552 inneliggande patienter vårdade för covid-
19, vilket har inneburit stora påfrestningar för delar av sjukhusvården. I takt med en ökad 
andel vaccinerade har situationen stabiliserats och från och med slutet av april har det skett 
en kraftig minskning av antalet inneliggande patienter. Till och med augusti har drygt 1,1 
miljoner förstadoser vaccin mot covid-19 och cirka 870 000 andradoser givits i Västra 
Götaland, vilket gör att många nu blickar mot framtiden med försiktig optimism. Den 
ekonomiska återhämtningen har varit stark och många företag har återgått till en mer 
normal verksamhetsnivå. Arbetsmarknaden har förbättrats med minskande arbetslöshet 
även om nivån fortfarande är högre än innan pandemin. VGR fortsätter att samarbeta med 
relevanta aktörer för att säkerställa gemensamma insatser.  

Pandemin lämnar efter sig både ett uppdämt vårdbehov i befolkningen och ett uppdämt 
behov av återhämtning bland delar av personalen. Väntande till förstabesök och operation 
har ökat liksom väntande över 90 dagar. Under perioden har antalet visstidsanställda och 
timavlönade ökat, liksom övertid och kostnader för bemanningsföretag. Sjukfrånvaron har 
emellertid minskat jämfört med föregående år. Det kommer fortsatt vara en utmaning att 
ge medarbetarna tid för återhämtning, och samtidigt möta behovet att återuppta 
verksamhet som pausats under pandemin. Även kollektivtrafiken står inför fortsatta 
utmaningar där verksamheten alltjämt präglas av omfattande biljettintäktsbortfall och en låg 
marknadsandel, liksom kulturverksamheterna behöver arbeta för att behålla nya digitala 
konsumenter och samtidigt återskapa kontakten med den tidigare publiken. 

Prognosen för regionfullmäktiges 11 prioriterade mål och 17 fokusområden visar i nuläget 
på delvis måluppfyllnad. Störst måluppfyllelse finns inom regional utveckling, medan det 
inom hälso- och sjukvården enbart är fokusområdet Invånarnas tillgång till digitala vårdformer 
ska öka, liksom verksamhetens användning av digitala lösningar som bedöms uppnås under året. 

Koncernens underliggande resultat före jämförelsestörande poster uppgår för perioden till 
1 877 miljoner kronor, vilket avviker positivt i förhållande till periodiserad budget. 
Resultatförbättringen beror på högre skatteintäkter och riktade statsbidrag, vilka 
kompenserar för högre personalkostnader, vikande biljettintäkter inom kollektivtrafiken 
och särskilda covid-kostnader inom hälso- och sjukvården. Ett normaliserat läge gällande 
smittspridning, covid-19 vård och restriktioner möjliggör en återhämtning av verksamhet 
som stått tillbaka under pandemin och ger ett sannolikt högre kostnadsläge under 
resterande del av året. Helårsprognosen före jämförelsestörande poster bedöms till cirka 
730 miljoner kronor. Prognosen påverkas bland annat av att avsatta medel för hantering av 
det uppdämda vårdbehovet inte kommer att förbrukas i sin helhet. 

Förhoppningsvis kan vi inom en snar framtid lämna pandemin bakom oss. Då är det viktigt 
att inte glömma lärdomar som dragits och nya arbetssätt som upptäckts. Digitala 
vårdmöten har ökat med närmare 250 procent jämfört med föregående år, de mobila 
teamen har utökat sin verksamhet och en kultur där organisationen präglas av nya 
samarbeten, större anpassningsbarhet och snabbare beslutsvägar kan skönjas i 
efterdyningarna av pandemins vågor. Den närmsta framtiden kommer således präglas av 
VGR:s förmåga att både omhänderta kvarvarande negativa effekter, men också av att vårda 
och förstärka de positiva. 
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Tabell 1. Prioriterade mål enligt regionfullmäktiges budget 

Prioriterade mål Bedömning 

Fler i arbete genom bättre matchning 
 

Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- och persontrafik 
 

Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad 
och land ska öka  

Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften för en hållbar industri  

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska  

Deltagandet i kulturlivet ska öka 
 

Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att bo, verka och vistas i hela regionen 
 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras 
 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
 

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård 
 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling 
 

Tabell 2. Fokusområden enligt regionfullmäktiges budget 

Fokusområden Bedömning 

Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, samordnat stöd för 
behovsanpassad utbildning  

Öka förståelsen för att Västra Götaland har eftersatt infrastruktur som försvårar Sveriges tillväxt 
 

Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att hela regionen ska 
utvecklas  

Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland annat möta 
klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen  

Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" 
 

Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till 
landsbygdsutveckling  
Arbetsmarknaderna i Västra Götaland ska knytas samman med nya tre-zoner-systemet i 
kollektivtrafik  
Detaljstyrning av hälso- och sjukvården ska ersättas av tillitsstyrning. Mer ansvar, makt och 
befogenheter ska decentraliseras till första linjens chef  

Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med överbeläggningar 
 

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

Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och behandling 
 

Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
 

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

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska premieras  
Minskat behov av slutenvård på sjukhusen genom tillskapande av fler mobila och nära 
vårdformer  

Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk ohälsa  
Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och 
kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas  
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Viktigaste händelserna 

Januari 

• Den andra vågen når sin kulmen med 552 inneliggande patienter med covid-19 på 
VGR:s sjukhus varav som mest 84 på intensivvårdsavdelning. 

• Regionstyrelsen antar en koldioxidbudget för Västra Götaland. Budgeten visar hur 
mycket utsläppen behöver minska varje år för att territoriet ska uppfylla sin del av 
Parisavtalet. 

Februari 

• Regionfullmäktige beslutar om en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 
2021–2030. 

• Regionfullmäktige beslutar om byggnation av en ny skola för hästutbildning vid 
Axevalla.  

• De första patienterna flyttar in i det nya barnsjukhuset vid Östra sjukhuset i 
Göteborg. 

Mars 

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar om införande av tarmcancer-screening för 
invånare i åldrarna 60–74 år. 

• Skaraborgs sjukhus investerar i en operationsrobot som förväntas bidra till utökad 
operationskapacitet och kortare vårdtider. 

April 

• Regionfullmäktige antar Miljömål2030 för VGR:s verksamheter samt Mål för social 
hållbarhet 2030 

• Den tredje vågen når sin kulmen med 393 inneliggande patienter varav som mest 
71 på intensivvårdsavdelning. 

Maj 

• En renoverad och moderniserad IVA invigs i Borås. 

• Bygglov för etapp två och tre avseende nya växthus med besökscentrum i 
Botaniska trädgården beviljas. 

• Regionfullmäktige antar ett reviderat Trafikförsörjningsprogram. 

• Kulturnämnden beviljar cirka 1 000 konstnärer i Västra Götaland stipendier på 
57 200 kronor vardera. 

Juni 

• De första erbjudandena för HPV-självprovtagning skickas ut. Totalt beräknas cirka 
67 000 erbjudanden kunna skickas ut till kvinnor i VGR under 2021. 

Augusti 

• En samarbetsplattform mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Göteborgs universitet öppnas på Mölndals sjukhus. Centret kommer att bedriva 
forskning för att utveckla teknik som kan återställa funktion och lindra smärta vid 
amputation, motoriska funktionsnedsättningar och neurologiska sjukdomar. 

• Göteborgs Symfoniker startar upp verksamheten med tre veckor utomhuskonserter 
vid Bohus Fästning i Kungälv. 
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• Till och med augusti har Närhälsan gett cirka 762 000 vaccindoser och tagit cirka 
646 000 PCR-prover. 

 
 
 
 
 
 
 

Verksamhet 
Västra Götalandsregionens verksamhet bedrivs inom områdena 
regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. 
Dessa områden beskrivs nedan med tyngdpunkt i 
regionfullmäktiges prioriterade mål och fokusområden. 
 

 

Västra Götalandsregionens 
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Regional utveckling   
Den ekonomiska utvecklingen har varit stark under året och många företag har återgått 
till en mer normal verksamhetsnivå. Arbetsmarknaden har förbättrats med minskande 
arbetslöshet, men nivån är fortfarande högre än innan pandemin. VGR fortsätter att 
samarbeta med kommuner, näringsliv, myndigheter, civilsamhället och andra parter för 
att säkerställa gemensamma insatser där det gör nytta. 

Fler i arbete genom bättre matchning 
 Det prioriterade målet är inte uppnått/kommer inte uppnås 

Pandemins ekonomiska konsekvenser var under 2020 och början av 2021 dramatiska. 
Under de senaste kvartalen har det dock skett en förbättring på arbetsmarknaden och 
företagen har återgått till en mer normal verksamhetsnivå. I Västra Götaland är det 
främst i gränsområdet mot Norge där handeln fortsatt är kraftigt påverkad. För länet 
som helhet har vi nu lägre arbetslöshet än i övriga storstadsregioner. 

För att förbättra matchningen finns behov av att utveckla nya utbildningsformer som 
enkelt kan bli tillgängliga för individer och företag som vill ställa om kompetensen. 
Genom samarbete inom ramen för de delregionala kompetensråden kan resurserna 
riktas rätt mot de lokala och regionala behoven. För att motverka stuprörssatsningar 
utan koordinering behövs flernivåsamverkan för att insatserna på kompetensförsörjning 
ska motsvara de lokala och regionala behoven. 

En av de viktigaste frågorna för länets långsiktiga utveckling är att minska utanförskapet. 
Genom långsiktiga satsningar, som börjar redan med barn och unga för att få fler elever 
att lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg, minskar risken för 
utanförskap och avbrutna studier. Regionutvecklingsnämndens arbete med sociala 
investeringsmedel är en del av VGR:s satsning på fullföljda studier. Hela arbetskraftens 
potential behöver tillvaratas och det behövs aktiviteter som underlättar för personer 
med funktionsnedsättningar samt nyanlända och utrikes födda, att komma in på 
arbetsmarknaden. Validering är ett verktyg som VGR använder aktivt för att ta tillvara 
kompetenser bland nyanlända. 

Inom ramen för regional kompetensförsörjning utveckla ett strukturerat, 
samordnat stöd för behovsanpassad utbildning 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Tillsammans med kommuner och kommunalförbund har VGR satsat på fyra 
delregionala kompetensråd för att förbättra förutsättningarna för det livslånga lärandet 
och kompetensmatchning. Stora satsningar görs inom bland annat fordon och 
digitalisering. Ett annat uppmärksammat område där det behövs konkreta insatser är 
livsmedelsproduktionens kompetensförsörjning, vilket VGR identifierat tillsammans 
med Region Skåne och Region Östergötland. 

Regeringen beslutade under våren att tilldela folkhögskolorna ytterligare studieplatser 
både inom yrkeskurser och allmänna kurser. Detta har bidragit till att 
folkhögskoleförvaltningens skolor har utökat antalet klasser inom vårdutbildningarna 
samt infört två nya kurser; entreprenörskapsutbildning och kockutbildning. 
Utbildningarna är framtagna för att matcha samhällets behov och samtidigt möta upp 
lokalsamhällets kompetensbehov och möjligheter. 
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Ökade infrastruktursatsningar för bättre transportnät för gods- 
och persontrafik 

 Det prioriterade målet är uppnått/kommer uppnås 

Den långsiktiga infrastrukturplaneringen för 2022–2033 pågår intensivt med tillhörande 
utrednings- och påverkansaktiviteter. Viktigt utifrån ett västsvenskt perspektiv är 
infrastrukturpropositionen för 2022–2033 som regeringen presenterade i somras, där 
799 miljarder kronor planeras läggas på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar 
åren 2022–2033. Tydliga besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att 
utrymme ska ges för att bygga deletapper, samt att tidigare beslut ligger fast. För Västra 
Götaland innebär det att vi kan utgå ifrån att bygget av ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås kommer att bli av. 

VGR ansvarar för att ta fram en regional transportinfrastrukturplan. Planen är en del av 
den statliga infrastrukturplaneringen och för perioden 2022–2033 har den ekonomiska 
ramen utökats från 6,5 till 7,6 miljarder kronor under 12 år i statliga medel. Förslag till 
regional plan har under året arbetats fram i nära dialog med de fyra 
kommunalförbunden i Västra Götaland där Västtrafik och Trafikverket har bistått i 
arbetet. Det övergripande målet för den regionala planen är Ett fossiloberoende 
transportsystem för ökad konkurrenskraft och med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på 
landsbygd för förbättrad tillgänglighet. Planen ska vara antagen och levereras till regeringen för 
fastställelse senast 30 april 2022. 

Sverigeförhandlingens storstadsavtal omfattar infrastrukturinvesteringar för 
kollektivtrafiken i Göteborg som samfinansieras av staten, Göteborgs Stad och VGR. 
Avtalet omfattar bussgator, spårväg och linbana. Under 2021 har en omförhandling 
påbörjats med staten eftersom Göteborgs Stad och VGR har beslutat att stoppa 
linbaneprojektet. Omförhandlingen syftar till att enas om ny användning av de medel 
som var avsatta för linbanan och väntas pågå under resterande del av 2021. 

Öka förståelsen för att Västra Götaland har eftersatt infrastruktur som 
försvårar Sveriges tillväxt 

 Fokusområdet är uppnått/kommer uppnås 

VGR yttrade sig tillsammans med de fyra kommunalförbunden i början av året över 
Trafikverkets inriktningsunderlag för revideringen av nationell 
transportinfrastrukturplan. I remissvaret lyftes de gemensamma 
infrastrukturprioriteringarna för Västra Götaland och även det stora behovet av att 
vårda den befintliga infrastrukturen. Flera regelförändringar som kan bidra till ökad 
måluppfyllelse inom klimatmålet lyftes också fram. 

Vid sidan av nya stambanor ser VGR och kommunerna ett stort behov av att möjliggöra 
att det blir fyrspår på Västra stambana mellan Göteborg och Alingsås, och även 
dubbelspår på den del där det saknas idag mellan Göteborg och Oslo. Utöver ett 
webinarium med riksdagspolitiker och näringslivsföreträdare under rubriken Västsverige 
har växtvärk har möten med transportpolitiska talespersoner i riksdagen arrangerats. 
Budskapet har även framförts i en digital kampanj genom pressmeddelanden, 
mediakontakter och debattartikel. 
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Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt 
delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka 

 Det prioriterade målet är uppnått/kommer uppnås 

En förutsättning för att hela regionen ska växa är tillgången till ett hållbart kollektivt 
resande. Kollektivtrafikens utbyggnad behöver anpassas till resandevolymer och 
ekonomiska resurser.  

Arbetet med regional fysisk planering och strukturbild pågår för att sätta kollektivtrafik, 
infrastruktur och bebyggelseplanering i en helhet för att gemensamt nå en mer hållbar 
utveckling.  

VGR arbetar aktivt för utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur där målet är att 
98 procent av alla hushåll och företag i länet ha tillgång till bredband med en kapacitet 
av 1 000 Mbit/sekund och 99,9 procent ha tillgång till 100 Mbit/sekund senast 2025. 
Utöver detta ska alla ha tillgång till en god mobiluppkoppling senast 2023. Målen är på 
god väg att nås, men är beroende av tillgången till statligt stöd under åren 2021–2025. 

Turistrådet Västsverige har fortsatt sina satsningar på företag inom besöksnäring; dels 
genom utbildning för företag i kris, dels genom verktyget Hållbarhetsklivet som 
innehåller rådgivning och verksamhetsutveckling. 

Via en ny regional utvecklingsstrategi finna breda politiska lösningar för att 
hela regionen ska utvecklas 

 Fokusområdet är uppnått/kommer uppnås 

I februari 2021 beslutades en ny regional utvecklingsstrategi. De fyra kraftsamlingarna 
har resurssatts och fyra respektive uppstartsseminarier har genomförts i bred 
samverkan. Nu pågår arbetet med att konkretisera strategins långsiktiga prioriteringar. 

Arbetet med nya EU-program har varit en omfattande uppgift under första halvåret 
2021. I samarbete med närliggande regioner och ansvariga myndigheter har VGR varit 
delaktig i framtagandet av nytt regionalfondsprogram för Västsverige och ett nytt 
handlingsprogram för socialfonden. VGR har även deltagit i framtagandet av de 
interregionala samarbetsprogrammen Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge samt 
Nordsjön.  

Västra götalandsregionen ska verka för att stärka 
innovationskraften för en hållbar industri 

 Det prioriterade målet är uppnått/kommer uppnås 

Under perioden har de fyra nya kraftsamlingarna enligt regional utvecklingsstrategi 
startat upp och ytterligare förstärkt arbetet inom de utpekade områdena elektrifiering, 
digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. 

I juni beslutade regionutvecklingsnämnden att medfinansiera nio projekt i Västra 
Götaland och stärka upp EU-medel på ca 80 miljoner kronor. Satsningen syftar till att 
driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska möta de 
utmaningar som följt av pandemin. 
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Naturbruksförvaltningen erbjuder test- och demonstrationsmiljöer till aktörer inom de 
gröna näringarna och under året har studier och försök genomförts inom växtodling, 
markbördighet samt djurs beteenden. Arbetet med att skapa en test- och 
utbildningsmiljö för sensorteknik har bland annat gjort att sensorer kunnat installeras på 
Naturbruksskolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. 

Göra Västra Götaland till världsledande inom hållbar industri för att bland 
annat möta klimatutmaningen och minska koldioxidutsläppen 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

VGR har under perioden stöttat Tillväxtverket i arbetet med att göra en 
omställningsplan för hur kemi- och raffinaderiindustrin i länet ska ställa om för att 
minska sin miljöpåverkan. Omställningsplanen kommer om den godkänns av regering 
och EU, skapa viktiga förutsättningar för omställning för berörda företag inom områden 
som energieffektivisering, byte till förnybara råvaror, omställning till cirkulära flöden, 
förnybar vätgasproduktion och byte till el som energibärare. Alla åtgärderna skapar 
viktiga förutsättningar för att företagen ska kunna vara aktiva i klimatomställningen. 

Under 2021 har regionutvecklingsnämnden lanserat ett stöd för laddinfrastruktur om 70 
miljoner kronor till både lätta och tunga fordon i syfte att öka takten i elektrifieringen 
och bidra till systemet av laddinfrastruktur där kommersiella aktörer inte prioriterar 
investeringar i närtid. 

Regionstyrelsen beslutade i juni om VGR:s plan för att genomföra den nationella 
strategin för life science. Planen ska bidra till att stärka, strukturera och prioritera arbetet 
för att främja utvecklingen inom life science samt underlätta forsknings-, utvecklings- 
och innovationssamverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. 

Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska 
 Det prioriterade målet är inte uppnått/kommer inte uppnås 

Under flera år har vi sett en liten minskning av klimatutsläppen i Västra Götaland. 
Hösten 2020 publicerades den senaste statistiken och denna visar dock på en liten 
ökning. 

I januari antog regionstyrelsen en koldioxidbudget som är beräknad för hela länet och 
visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att territoriet ska uppfylla 
Parisavtalet. Koldioxidbudgeten syftar till att vara ett kunskapsverktyg för 
genomförande av samarbetet Klimat 2030. VGR bidrar tbland annat genom en 
basfinansiering till science parks. Betydelsefulla insatser har även gjorts inom hållbara 
transporter, hållbar energi och bioinnovation, marina näringar samt livsmedel och gröna 
näringar. 

Kollektivtrafikens mål för klimatpåverkande utsläpp är formulerat så att utsläpp av 
koldioxid per personkilometer ska minska med 80 procent från 2006 till 2020 och med 
85 procent till år 2025. Till följd av pandemin har resandet minskat kraftigt samtidigt 
som Västtrafik i vissa fall tvingats öka trafikutbudet för att minska trängsel i fordonen, 
vilket innebär att utsläppen per personkilometer har ökat. Det absoluta utsläppet i antal 
kg förväntas dock att fortsätta minska, då cirka 140 nya elbussar och 100 biogasbussar 
lanserades i slutet av förra året. 
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Som en av Sveriges största arbetsgivare har VGR ett ansvar och en stor möjlighet att 
vara en föregångare i det interna miljö- och klimatarbetet. Regionfullmäktige antog i 
april mål för social hållbarhet och miljö för VGR:s egna verksamheter 2030. Dessa 
dokument samlar våra ambitioner, utmaningar och prioriteringar utifrån de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om" 

 Fokusområdet är uppnått/kommer uppnås 

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Målet är 
att vi ska vara fossiloberoende senast 2030 och innebär att utsläppen av växthusgaser 
ska minska med 80 procent från 1990-års nivå. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser 
från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var 
i världen den sker.  

Arbetet inom Klimat 2030 drivs inom fyra fokusområden; Hållbara transporter, 
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, Klimatsmart och hälsosam mat 
samt Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Antalet undertecknande 
organisationer och företag har under första halvan av 2021 ökat från 205 till 219.  

Kultur 
VGR:s kulturverksamheter har under året arbetat med att både nå ut digitalt till publiken 
och samtidigt förbereda sig för att kunna öppna upp på ett tryggt sätt i takt med att 
restriktionerna för deltagarbegränsningar upphör. 

Deltagandet i kulturlivet ska öka 
 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

En utmaning blir att behålla den nya digitala publiken och locka dem till 
kulturupplevelser som sker på plats, och samtidigt behövs särskilda insatser för att 
återskapa kontakten med gruppen äldre. Nya kulturvanor har etablerats och kommer 
troligtvis att påverka ett nytt normalläge.  

Under året har publika kulturaktiviteter främst genomförts digitalt, men även fysiskt där 
så har varit möjligt. Regionteater Väst har fortsatt arrangera föreställningar för barn och 
unga och Botaniska trädgården har varit välbesökt under hela pandemin. Symfonikerna 
genomförde skolkonserter under våren och ett lyckat digitalt Side by Side-läger under 
sommaren. I augusti genomförde GöteborgsOperan sina första spelningar sedan 
pandemin började. 

Kulturnämnden har under året genomfört flera insatser för att stötta återstarten av 
kulturlivet i Västra Götaland, bland annat genom finansiellt stöd till kulturutövare, 
producenter och arrangörer av kultur i hela länet. 

Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen 
och bidrar till landsbygdsutveckling 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Film i Västs talangutvecklingsprojekt ”Talent to watch” syftar till att säkerställa att nya 
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röster och talanger som producenter, manusförfattare och regissörer får möjligheter att 
utvecklas och etablera sig i den svenska filmbranschen. Detta är en del av Film i Västs 
arbete med att öka inkluderingen och delaktigheten i produktionsprocessen och i 
filmskapandet. 

Göteborgs Botaniska Trädgård arbetar intensivt med att nå ut digitalt genom aktiviteter 
på sociala medier och digitala webbinarier. Särskilda insatser har genomförts för att 
främja deltagande i hela regionen, exempelvis genom en ökad produktion av digital 
information och kommunikation. 

KulturUngdom har med stöd från VGR projektet Filmplats som handlar om att ge unga 
möjlighet att skapa och arbeta med film. Projektet har utökats och omfattar nu tio 
kommuner. Göteborg Film Festival har genom sina filmårskommuner ökat 
filmaktiviteterna i flera kommuner, både genom egna aktiviteter och med extra medel till 
kommuner via Skapande skola. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikens marknadsandel är beroende av hur resandet utvecklas i takt med att 
restriktioner avvecklas, hur vaccinationerna fortskrider och samhället öppnas upp. Till 
följd av fortsatt lågt resande är nu marknadsandelen för kollektivtrafik cirka 20 procent 
jämfört med 33 procent innan pandemin. Marknadsandelen bedöms öka något i 
samband med att resandet förväntas öka under hösten.  

Det hållbara resandet ska öka och bidra till möjligheterna att 
bo, verka och vistas i hela regionen 

 Det prioriterade målet är inte uppnått/kommer inte uppnås 

 Indikator till prioriterat mål 2019 2020 2021 

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor (aug rullande 12) (%) 33 29 20 

 

Pandemins påverkan på kollektivtrafiken har varit omfattande. Det är ännu svårt att 
bedöma i vilken grad nya resmönster kommer att bli bestående och vilka långsiktiga 
effekter detta kommer att innebära för det hållbara resandet.  

Regionfullmäktige antog i maj ett reviderat trafikförsörjningsprogram. Programmet har 
ett övergripande mål om att öka andelen hållbara resor i hela Västra Götaland med 
ambitionen att alla resor ska vara hållbara. Till det övergripande målet finns tre 
målområden för kollektivtrafikens utveckling: God geografisk tillgänglighet, Enkel, trygg och 
inkluderande kollektivtrafik samt Låg miljöpåverkan. På grund av pandemins effekter på 
resandet har målnivåerna i programmet setts över och anpassats till att återta de nivåer 
som var innan pandemin, vilket innebär en något lägre ambitionsnivå än tidigare. 

Kollektivtrafiknämnden följer och fortsätter att finansiera utvecklingen inom 
ElectriCity-arenan som är ett samverkansprojekt för elektrifiering och utveckling av 
innovationer för kollektivtrafiken och andra tunga transporter. Beslut om ny 
innovations- och testbädd för elbussar togs av kollektivtrafiknämnden i juni, vilket även 
skapar förutsättningar för olika aktörer att genomföra utvecklings- och 
forskningsprojekt tillsammans med och med finansiering från nationella och 
internationella aktörer. 
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Arbetsmarknaden i Västra Götaland ska knytas samman med nya tre-zoner-
systemet i kollektivtrafik 

 Fokusområdet är uppnått/kommer uppnås 

Västtrafik lanserade i november 2020 det nya tre zoners-systemet och införandet 
bedöms ha fungerat väl. Färre och större zoner innebär att det är enklare att både resa 
och betala för resor över kommungränser, men på grund av förändrade resmönster 
under pandemin är effekterna av införandet svårbedömda i nuläget. Först i samband 
med att samhället öppnar upp och kollektivtrafikresandet ökar är det möjligt att följa 
upp och analysera zonsystemets effekter på resandet.   

Hälso- och sjukvård 
Tillgängligheten har totalt sett försämrats under året. Väntande till förstabesök och 
operation har ökat och är på nivåer som är högre än de senaste 13 månaderna. 
Sjukhusens produktion har minskat men effekterna har mildrats av minskat 
remissinflöde, ökad digitalisering och ökat nyttjande av externa vårdgivare, jämfört med 
tidigare år. Även om återhämtning sker under hösten kommer tillgänglighetsmålet inte 
uppnås under året. 

Under året har antalet digitala vårdmöten fortsatt att öka, för perioden januari-augusti är 
ökningen cirka 248 procent jämfört med föregående år.  

De mobila teamens roll har stärkts och förändrats positivt under året. Många av teamen 
har utökat sin verksamhet för att möta behoven. Tillgängligheten till de mobila teamen 
har ökat och vid flera sjukhusförvaltningar arbetar man nu med ”en väg in” för att 
underlätta för primärvård, kommun och ambulans att komma i kontakt med teamen på 
ett enhetligt sätt. 

Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska 
effektiviteten förbättras 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

 Indikatorer till prioriterat mål 2020 2021 

Andel oplanerade återinskrivningar inom 1–30 dagar efter slutenvård. Avser 65 år och 
äldre (kvartal 2 -20 jmf kvartal 2 -21) (%) 

9,17 8,74 

Överbeläggningar i somatisk slutenvård, antal per 100 disponibla vårdplatser (juli -20 
jmf juli -21) (antal) 

5,2 9,5 

Akut öppnande av kranskärl vid större hjärtinfarkt kvartal 2 -20 jmf kvartal 2 -21) (%) 85,7 83,2 

 

Pågående pandemi i kombination med det uppdämda vårdbehovet ställer stora krav på 
organisatorisk kapacitet och innebär prioriteringar för att upprätthålla god medicinsk 
kvalitet. 

Sommaren har inneburit hög belastning på verksamheterna och en högre 
medelbeläggning än tidigare år inom den somatiska slutenvården. Antalet disponibla 
vårdplatser har samtidigt varit lägre än tidigare somrar. Samverkan både internt i VGR 
samt med kommunerna har fortsatt varit god. Regiongemensamma medicinska riktlinjer 
som är förankrade både i VGR och kommunerna bidrar till att öka den medicinska 
säkerheten. 
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Ökad användning av digitala vårdmöten samt pågående utveckling av fler 
behandlingsprogram i stöd- och behandlingsplattformen är exempel på arbetssätt i 
förvaltningarna som förbättrar effektivitet och tillgänglighet. Även vårdmöten och 
planeringsmöten fortsätter att ske digitalt. 

Flera förvaltningar beskriver ökat fokus under året på vårdförlopp, standardisering av 
processer och arbete för att minska oönskad variation. Flera förvaltningar inför även 
daglig styrning och visualisering av resultat vilket stärker dialog om kvalitet och säkerhet 
i verksamheten. 

Det medicinska kvalitetsutfallet jämförs och redovisas bland annat i rapporterna 
Sjukvård i Västra Götalandsregionen - Med fokus på sjukhusbaserad vård och Primärvårdsrapport 
vilka kommer att publiceras i november 2021. 

Viss vård har fortsatt fått anstå på grund av pandemin. Den ökade väntetiden innebär en 
medicinsk risk då väntetiden kan leda till svårare sjukdom och förlängt lidande. Det är 
viktigt att verksamheterna har kontakt med sina väntande patienter för information om 
väntetider och vid behov uppdaterar prioriteringsbedömningar. 

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

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Samordningsrådens roller, mandat och rapporteringsvägar har förtydligats under våren.  

Arbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp har anpassat takten utifrån 
rådande pandemi. Ökat stöd i uppföljning och analys bland annat till de regionala 
processteamen skapar bättre förutsättningar för tillitsbaserad styrning och ledning. 

Samtliga förvaltningar anger att de arbetar med att tillskapa förutsättningar att 
decentralisera ansvar enligt regionfullmäktiges intentioner men att arbete kvarstår. Det 
återstår bland annat mycket arbete för att säkerställa roller och mandat och uppföljning 
på ett koncerngemensamt sätt. 

Öka antalet tillgängliga vårdplatser för att minska problemet med 
överbeläggningar 

 Fokusområdet är inte uppnått/kommer inte uppnås 

Strategiskt arbete har initierats för att optimera vårdplatser och bemanning samt jämna 
ut överbeläggningar. Flera förvaltningar uttrycker att ett ökat söktryck på 
akutmottagningarna under sommaren har inneburit överbeläggningar. 

Utvecklingsarbete pågår fortsatt för att nå "Rätt patient till rätt plats". Syftet är att fler 
patienter inläggs på den vårdavdelning som bäst är lämpad, utan mellanlandning på 
akutvårdsavdelning. 

Det syns ingen säkerställd minskning av oplanerade återinläggningar och andelen 
samordnade individuella planer har på flera håll minskat eller är kvar på en relativt låg 
nivå. 

En fortsatt utveckling av de mobila vårdformerna med närsjukvårdsteam, samverkan 
med övriga team och digitala vårdformer pågår. 

För att öka antalet tillgängliga vårdplatser måste även tillgängligheten inom 
primärvården förbättras ytterligare. 
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Delar av den planerade vården på akutsjukhusen ska flyttas ut till 
närsjukhus eller andra specialistmottagningar 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Regionstyrelsen beslutade i april om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i 
Västra Götaland. Beslutet innehöll ett antal rekommendationer till hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Regionstyrelsen återtog 
samtidigt uppdraget om fortsatt utveckling av konceptet närvårdscentrum. 
Pilotverksamheten närvårdscentrum i Mariestad går under hösten 2021 över i ordinarie 
förvaltning. Grundarbetet med att styra om verksamhet från sjukhusen till mer nära 
vårdformer sker inom ramen för samordningsråden inom respektive specialitet där 
förvaltningarna deltar. 

Arbete med att ta fram förslag på vårdinnehåll på kommande Högsbo sjukhus pågår. 
Förslaget ska redovisas hösten 2021. 

Sjukhusen i Väster har påbörjat planering och förberedelser inför övertagande av 
verksamhet från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Flytt av vårduppdraget sker stegvis 
med planerad start under hösten 2021. 

Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka 
 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

 Indikatorer till prioriterat mål Aug 2019 Aug 2020 Aug 2021 

Andel patienter där total vistelsetid är mindre än eller lika med 4 timmar 
vid besök på akutmottagning (%) 

62 63 60 

Andel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på första besök 
(%) 

60 64 65 

Andel vårdgarantipatienter som har väntat högst 90 dagar på behandling 
(%) 

56 46 45 

Andel garantipatienter som väntat högst 30 dagar på första besök till 
barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 

37 48 24 

 

Somatisk vård 

Om patienter lotsas till privata vårdgivare i enlighet med de planer som togs fram för 
2021, innebär kombinationen av prognostiserad produktion i egen regi och köpt vård 
enligt plan att det uppdämda vårdbehovet (exklusive den kö som fanns innan pandemin) 
i slutet av året kommer att motsvara cirka 30 000 behandlingar och 30 000 förstabesök. 
Samtidigt har produktionen i egen regi under sommaren överträffat tidigare prognoser. 

Under december månad kommer en ny prognos för det samlade uppdämda 
vårdbehovet att redovisas. Sjukhusen redovisar nu även ökade ambitioner inför 2022 
och trenden är tydligt uppåtgående i mängden utförda besök och operationer är tydlig 
och numer i nivåer med utfall tidigare år. 
 

Diagram 1. Måluppfyllelse vårdgaranti förstabesök och behandling januari 2019 - augusti 2021
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Psykiatrisk vård 

VGR har under flera år haft stora utmaningar med en låg tillgänglighet i förhållande till 
vårdgarantin när det gäller förstabesök, fördjupad utredning och behandling inom barn 
och ungdomspsykiatriska verksamheter. Trots pandemin har väntande över 30 dagar till 
fördjupad utredning minskat från 1 700 till 1 400. Upphandling av vårdgivare för att 
stärka tillgängligheten för fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin 
trädde ikraft 2020 och har under året påverkat tillgängligheten i positiv riktning. 

Väntande till förstabesök inom BUP har dock ökat kraftigt på grund av ett ökat 
remissinflöde och då främst från primärvården. Utredning pågår för att djupare förstå 
orsaker till detta. 

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin har antalet väntande över 90 dagar 
ökat jämfört med augusti 2020. Andelen patienter som väntat högst 90 dagar på 
förstabesök är 58 procent, att jämföra med augusti 2020, 74 procent. 

Diagram 2. Måluppfyllelse vårdgaranti förstabesök VUP och BUP januari 2019-augusti 2021 

 

Mål allmän psykiatri: 100 % av patienterna ska erbjudas ett besök inom 90 dagar. Mål BUP: 100 % av patienterna ska 
erbjudas ett första besök inom 30 dagar 
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Akutsjukvård 

VGR har som mål att 90 procent av alla patienter som tas emot på akutmottagningarna 
ska ha en total vistelsetid på akuten på maximalt fyra timmar. Under stor del av 
föregående år ökade måluppfyllelsen då det totala inflödet till akutmottagningarna 
minskade med mellan 20 och 30 procent. Antalet akutvårdsbesök är nu åter på samma 
nivå som innan pandemin och det syns en minskning i måluppfyllelsen. 

Medel-måluppfyllelse till total vistelsetid (TVT) 4 timmar var 61 procent perioden 
januari-augusti 2020 (66 procent samma period 2020). Måluppfyllelsen är för augusti 60 
procent. Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Alingsås lasarett och sjukhuset i 
Skövde har bäst måluppfyllelse. 

Även andra ledtidsmått som Tid Till Läkare (TTL) inom en timma har försämrats under 
året (41 procent augusti 2021 jämfört med 49 procent motsvarande månad föregående 
år). 
Ledtidsmåttet Andelen åter inom 72 timmar har legat högre de senaste månaderna, 
genomsnitt 5,7 procent april-augusti, jämfört med första kvartalets genomsnitt 5,0 
procent. 

Stärka tillgängligheten och korta väntetiderna för både förstabesök och 
behandling 

 Fokusområdet är inte uppnått/kommer inte uppnås 

Tillgängligheten har under pandemin påverkats negativt, samtidigt som effekterna har 
mildrats genom utveckling av mobila team, samverkan med kommuner och primärvård 
samt utbyggnad av digitala vårdtjänster. Digitala vårdmöten utgör 6,9 procent av totalt 
antal besök. Även antalet bokningar via webtidboken har ökat. 

För att förbättra situationen för patienter samt avlasta sjukhusen har också ett intensivt 
arbete med att erbjuda så många väntande patienter som möjligt vård på regionens avtal 
med privata vårdgivare. 

Med anledning av uppdraget med provtagning och vaccination har vårdcentralerna haft 
vissa svårigheter att upprätthålla telefontillgängligheten. 

Öka tillgängligheten och korta väntetiderna för barn och ungdomar med 
psykisk ohälsa 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Stort fokus ligger på ökad tillgänglighet till första besök samt att öka antalet utredningar 
och behandlingar. Arbetet med att öka tillgängligheten i BUP pågår enligt beslutad 
inriktning utifrån rapporten ”Uppdrag öka tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin”, 
vilken beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnderna under våren 2021. Uppdraget 
sträcker sig över tre år och innebär att utveckla arbetssätt och samverkan inom de fem 
BUP-verksamheterna samt mellan BUP och primärvården. Det initiala fokuset är att 
utveckla ”En väg in”, vilket innebär en gemensam remisshantering och ett regionalt 
kontaktcentrum. 

BUP-verksamheterna har, som en effekt av pandemin, erbjudit fler digitala möten med 
patienter, enskilt och i grupp. Det har inneburit möjligheten att ta emot flera besök på 
flertalet förvaltningar. 
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Ungas Psykiska Hälsa (UPH) 
Samtliga 16 UPH-enheter har kontinuerligt arbetat med att öka sin tillgänglighet för 
såväl första bedömning som behandlingsinsatser. En gemensam mall är framtagen för 
medicinsk första bedömning som numera går att göra över telefon för ökad 
tillgänglighet. Samtliga enheter har arbetat med att öka sitt utbud av gruppinsatser för att 
kunna nå fler invånare. Under hela projekttiden har 14 av 16 enheter årligen ökat 
tillgängligheten. Under såväl 2020 som hittills under 2021 tas fler unika individer emot 
vid majoriteten av enheterna trots pandemin. Detta möjliggjordes genom digitala 
vårdmöten. 

Invånarnas tillgång till digitala vårdformer ska öka, liksom verksamheternas 
användning av digitala lösningar 

 Fokusområdet är uppnått/kommer uppnås 

Digitaliseringen innebär att vård kan bedrivas nära patienten och med större delaktighet. 
Flera goda exempel när det gäller egenmonitorering och stöd till egenvård pågår. Många 
mottagningar arbetar nu med digitala vårdmöten. Närhälsan online har kompletterats 
med ”Min vårdcentral” som möjliggör bokning direkt till olika professioner. 

Under året har antalet digitala vårdmöten fortsatt att öka. Ökningstakten när det gäller 
antalet digitala mottagningar har dock avtagit. Digitala vårdmöten hade i mars en ökning 
jämfört med 2020 på 509 procent. För perioden januari-augusti är ökningen cirka 248 
procent jämfört med föregående år. Under sommaren syntes en potentiell avmattning, 
men det är för tidigt att betrakta det som en bestående trend. Antalet digitala vårdmöten 
jan-aug 2021 uppgår till cirka 170 000 och andelen av totalt antal besök är 6,9 procent. 

Stort fokus har under året legat på praktiska delar som till exempel teknik och 
administration men också på regionala rutiner och tillgänglighetsfrågor kring digitala 
vårdmöten. 

Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) 
Antal startade behandlingsprogram jan-aug 2021 var 1 878, en minskning jämfört med 
samma period föregående år (2 447). 

Nedgången började redan mars 2020, vilket sammanfaller med att pandemin nådde 
Sverige. Flera behandlare upplevde, vilket kan vara en delförklaring, att färre patienter 
sökte vård för psykisk ohälsa inom primärvården överhuvudtaget. Detta tillsammans 
med att patienter efter en pandemi i högre utsträckning önskar traditionella 
samtalsbehandlingar kan vara förklaringar till nedgången. 

1177 Vårdguiden 
1177 används allt mer inte bara för att ta emot ärenden från patient, utan även för att 
stödja patienter i vård och behandling såsom med provsvar, instruktioner, enkäter och 
uppföljning av vård och behandling. 

Vad gäller 1177 har utvecklingen av inkommande ärenden från januari till och med 
augusti fortsatt med ett starkt ökande trend; drygt 1,1 miljoner ärenden hittills i år 
jämfört med 650 000 ärenden samma period 2020. 

Andel invånarinitierade kontakter har ökat, men kapacitet finns för ytterligare ökning. 
Digitala kallelser testas i ett projekt som slutförs den 31 december och beroende på 
projektresultat tas beslut om ett eventuellt breddinförande i VGR. 

Under hösten och våren startade implementering av funktionen om- och avboka 
erhållen tid i 1177 webbtidbok i IT-stödet ELVIS. 
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Egenmonitorering 
Baserat på tidigare regionala piloter för bland annat Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 
(KOL), inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och hjärtsvikt har ett regionalt projekt 
startat upp med avsikt att hålla ihop arbetet mede en digital plattform för 
egenmonitorering så att ytterligare monitoreringstjänster kan erbjudas. 

Idag bedrivs egenmonitorering i begränsad omfattning med 242 patienter inkluderade på 
fem förvaltningar, några aktiva och en del avslutade. 

Inom Regionhälsan drivs under 2021 projektet Screening HPV Självprovtagning. Det 
primära målet med självprovtagning är att fånga eventuella positiva svar hos kvinnor 
som sedan kallas till fysiska besök. Fram till och med vecka 34 har 14 500 erbjudanden 
skickats ut till kvinnor i VGR. Totalt beräknas cirka 67 000 erbjudanden kunna skickas 
ut under 2021. 

Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i 
behov av vård 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

 Indikatorer till prioriterat mål 2020 2021 

Andel listade individer med diagnos diabetes, hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt eller 
KOL som besökt vårdcentralen (apr -19 till jun -20 jmf apr -20 till jun -21) (%)  

88,1 86,7 

Läkarkontinuitet i primärvården vid kronisk sjukdom – Kontinuitetsindex (aug -20 jmf aug -21) 
(%) 

33,9 37 

Andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar (juli -20 jmf juli -21) (%) 
 

86 85 

 

Målsättningen med omställningen och den nära vården är att insatser ska utföras på 
lägsta och mest effektiva omhändertagandenivå. Primärvården är navet i utvecklingen av 
den nära vården, och för den enskilde betyder det att primärvården har ett 
samordningsansvar där fast läkarkontakt och fast vårdkontakt bidrar till trygghet och 
samordning. 

Med anledning av uppdraget med provtagning och vaccination har vårdcentralerna haft 
svårigheter att upprätthålla telefontillgängligheten. Tillgången till medicinsk bedömning 
inom primärvården inom tre dagar var 85 procent under juli 2021 som är den senaste 
mätpunkten. Det är en bättre tillgänglighet än någon gång under pandemin. 

Vårdcentraler som kan erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt ska 
premieras 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Vårdcentralerna ska i linje med Krav- och kvalitetsboken erbjuda en fast läkarkontakt. 
Arbetet med att säkerställa att patienter i VGR har en fast läkarkontakt pågår och följs 
upp löpande. Andel vårdcentraler som uppfyller kraven stiger något. Andel patienter 
som vårdcentralerna rapporterar har en fast läkarkontakt har stigit från 86 procent vid 
utgången av 2020 till 88 procent i juli 2021. En översyn av uppdraget fast läkarkontakt 
genomfördes under andra kvartalet 2021. Översynen medför inga förslag till 
förändringar i uppdraget inför 2022–2023. Planen är att hösten 2021 ta fram måltal för 
kontinuitet i fast läkarkontakt. Inom ramen för samverkan med kommunerna finns tre 
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identifierade målgrupper där handlingsplaner för personer med omfattande vårdbehov 
ska finnas. 

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

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Närsjukvårdsteamen på sjukhusförvaltningarna fortsätter att utvecklas. Under året har 
fokus bland annat varit samverkan med primärvård och kommuner samt möjligheterna 
att kunna få tillgång till specialistvård utan att patienten behöver besöka sjukhuset. 

En genomlysning av mobila team/enheter som utgår från specialistvården 
sammanställdes under våren 2021. Presentationen har lett till fortsatt arbete med 
fördjupning inom området. 

Tillsammans med närsjukvårdsteamen har också arbetet fortsatt med att möjliggöra och 
förbättra kvaliteten på besöksregistreringar. 

Fortsatt utveckling av första linjens sjukvård för psykisk ohälsa 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås  

Arbete pågår inom flera områden för att förbättra och utveckla omhändertagandet av såväl 
vuxna som barn och unga med psykisk ohälsa både inom specialistvården och primärvården 
bland annat vad gäller digitala arbetssätt för både bedömning och behandling. 

Sedan 2016 har pilotprojektet Ungas psykiska hälsa (UPH) bedrivits på vårdcentral. 
Arbetssättet har nu i september beslutats ingå i ordinarie verksamhet i krav- och 
kvalitetsboken 2022–23. Drygt 16 700 barn har haft kontakt med en UPH-enhet från 
projekttidens start till och med juni 2021. 

Ett arbete har startat med att ta fram en handlingsplan med särskilt fokus på äldres hälsa 
där den psykiska ohälsan är ett område där det finns brister. 

Strategi för omställning av hälso- och sjukvård 
Omställningen mot god och nära vård fortsätter. Den pågående pandemin sätter fokus 
på samverkan kring patienten och användandet av mobila och digitala lösningar. 

Utveckla och stärka den nära vården 
Utvecklingen mot god och nära vård pågår fortsatt i samtliga berörda förvaltningar. 
Denna omställning tillsammans med samverkan med länets kommuner har varit en 
bidragande orsak till att vården under pandemin har fungerat relativt väl för patienterna 
som vårdas i hemmet. 

Särskilt de mobila teamens roll har stärkts och förändrats positivt under året. Många av 
teamen har utökat sin verksamhet för att möta behoven. Tillgängligheten till de mobila 
teamen har ökat och vid flera sjukhusförvaltningar arbetar man nu med ”en väg in” för 
att underlätta för primärvård, kommun och ambulans att komma i kontakt med teamen 
på ett enhetligt sätt. Mobil hemsjukvårdsläkare finns i samtliga delregioner och i olika 
varianter med hel eller deltidsläkare som arbetar mot olika hemsjukvårdsområde, ibland 
åt flera vårdcentraler och ibland mot enskilt område som tillhör vårdcentralen. Arbetet 
är nu etablerat i regionen. 



          Västra Götalandsregionens verksamhet 

 

 Västra Götalandsregionen • Delårsrapport augusti 2021   21 
 

 

Flera regionala medicinska riktlinjer pekar på utvecklingen där insatser kan flyttas till 
lägre vårdnivåer. Ett mer strukturerat arbete har påbörjats under våren för att möjliggöra 
detta. 

Inom ramen för pilotprojekt Närvårdscentrum Mariestad pågår utveckling av digifysiska 
möten som arbetssätt. Ett digifysiskt besök består av tre parter; sjukhus, primärvård och 
patient där den ena vårdgivarparten är med på besöket digitalt och den andra parten är 
med patienten fysiskt. 

Koncentrera vård för bättre kvalitet och ökad tillgänglighet 
Koncentration av sällanvård 
Arbetet med att koncentrera sällanvård har prioriterats ned under pandemin, till förmån 
för stora behov inom andra utvecklingsområden så som digitalisering. 
Arbetet med de av regionstyrelsen beslutade 32 koncentrationsprojekten är slutfört. 
Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet med koncentration av sällanvård 
att tas fram. 

Nivåer i det akuta omhändertagandet 
Konceptet för det akuta omhändertagandet så kallade ”närakuter” har testats i fyra 
piloter, med varierad framgång. Fortsatt utveckling av konceptet och specifikt 
primärvårdens brådskande uppdrag sker inom ramen för Hälso- och sjukvårdens utbud och 
lokalisering i Västra Götaland. 

Traumasjukvårdssystemet 
Inom traumasjukvårdssystemet fortgår ett regiongemensamt arbete med gemensam 
utveckling där bland annat förslag från genomförd utvärdering av LÖF (regionernas 
ömsesidiga försäkringsbolag) beaktas. 

Öka användandet av digitala vårdtjänster 

Digitaliseringen i VGR har under senaste året, inte minst mot bakgrund av pandemin, 
tagit stora steg framåt och användandet av digitala vårdtjänster har ökat. 
Verksamheternas intresse av att digitalisera arbetssätt ökar i en allt snabbare takt. 

Den digitala assistent (chatbot) som togs fram i början av pandemin för att avlasta 1177 med 
svar på administrativa frågor om coronaviruset har nått sitt syfte. Under perioden har 
den digitala assistenten dessutom kompletterats med att ge svar på frågor om 
vaccination. Även andra användningsområden för digitala assistenter är på gång och det 
finns ett stort intresse av att utöka användningsområdet, för så väl för invånare och 
patienter som för anställda inom VGR. 

Under våren 2021 har ett arbete genomförts för digitalisering inom området neurologi. Som en 
första aktivitet skapas IT-stöd för patienter med epilepsi och migrän/huvudvärk. 

Syftet är att patienten ska kunna hantera sin sjukdom på ett bättre sätt och få möjlighet 
att kommunicera och delge sjukdomsutveckling med hälso- och sjukvården. 

Projektet ViPHS omfattar teknik- och processutformning, kliniska försök och 
utvärdering av ett avsevärt förbättrat konsultationsstöd i den prehospitala strokekedjan. 
Projektet, som genomförs tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, innebär 
installation av video i ambulanser med syfte att tidigt göra rätt bedömning av vilken 
vårdnivå som krävs. 

Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
På grund av rådande omständigheter sker arbetet långsammare än planerat. En ökad 
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kapacitet och förmåga gällande tillgång till relevant data och analys har noterats under 
pandemin, liksom ett snabbt genomslag av ny kunskap via systemet för 
kunskapsstyrning. 

Kunskapsstyrningsorganisation 
Införandetakten av personcentrerade sammanhållna vårdförlopp är nationellt lägre än 
vad som planerats. Godkända vårdförlopp införs successivt i VGR. Under våren har ett 
nytt startats och ytterligare fem är planerade för hösten. Regionala programområden, 
arbetsgrupper och samverkansgrupper har under pandemin fungerat väl inom relevanta 
områden. 

Utbildningsstrategi 
Samtliga förvaltningsledningar samt flertalet områdesledningar på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset har utbildats. Utbildning för verksamhetschefer och första linjens 
chefer pågår och än så länge har 385 chefer har deltagit. En webbutbildning riktad till 
alla medarbetare lanserades under första halvåret 2021. 

Personcentrerat arbetssätt 
Funktionen ”Levande bibliotek” har etablerats, en stödfunktion som ger stöd till 
verksamheter i att rekrytera patientföreträdare till förbättringsarbeten.  

Fortsatt utveckling av personcentrerat arbetssätt pågår i förvaltningarna och exempelvis 
har SU under våren etablerat ett patientforum i syfte att föra in patienters synpunkter till 
den strategiska dialogen i SU ledningsgrupp. 

Framtidens vårdinformationsmiljö 
Millennium kommer att införas etappvis genom uppdelning i olika geografiska områden. 
Första driftstart har varit planerad till första kvartalet 2022, men kommer att försenas. 
Det är i nuläget oklart hur omfattande förseningen kommer att bli och omplanering 
pågår nu tillsammans med leverantören, liksom diskussioner kring en affärsuppgörelse. 
Inom kort förväntas ett underlag kunna presenteras för Regionstyrelsen. 

Förseningen i programmet har medfört att planerade aktiviteter i projekten flyttats fram 
och resurser tagits in senare än planerat, leverantörskostnader har minskat samt 
kostnader för licenser och hårdvara är lägre. Ny tidplan för införandet är ännu inte 
beslutad. Aktiviteter som inte gjorts 2021 förväntas genomföras kommande år. En 
genomgång av totalbudgeten kommer att göras när man tagit beslut om ny tidplan. 

Produktion och konsumtion av hälso- och sjukvård 
Produktion är den vård som utförs hos en vårdgivare oavsett var patienten är 
folkbokförd, medan konsumtion är den vård som VGR:s invånare söker hos en 
vårdgivare oavsett var vårdgivaren bedriver sin verksamhet geografiskt. 

Produktion 
Under perioden mars 2020 till augusti 2021 har totalt 15 398 patienter slutenvårdats för 
covid-19 inom VGR:s sjukhus. Av dessa har drygt 9 procent (1 410 patienter) vårdats på 
IVA. Under årets första åtta månader vårdades 7 079 patienter för covid-19, varav 639 
på IVA (9 procent). Män utgjorde 64 procent av IVA-vårdade patienter. Medelvårdtiden 
bland avslutade vårdtillfällen var 8,6 dagar. 

Både inom den specialiserade öppenvården och inom primärvården ses en 
produktionsminskning av fysiska besök som till stora delar täcks upp av en ökning av 
distanskontakter som ersätter besök samt videosamtal. Många vårdaktörer har varit 
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snabba med att ställa om till digitala vårdtjänster. 

Under 2021 ökar dock antalet fysiska besök jämfört med 2020. Vid en summering av 
fysiska besök och distanskontakter som ersätter besök så har den specialiserade 
öppenvården sedan mars fler vårdkontakter 2021 än 2020 och nästan lika många 
vårdkontakter som 2019. 

Diagram 3. Antal besök inom den specialiserade öppenvården 

 
 
Diagram 4. Antal distanskontakter som ersätter besök inom den specialiserade vården 

 

Diagram 5. Antal besök + distanskontakter som ersätter besök inom den specialiserade vården  
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Konsumtion 
Antalet invånare i Västra Götaland ökade med drygt en procent per år under perioden 
2017 till 2019, vilket ska beaktas vid analys av konsumtionsutvecklingstakten. År 2020 
ökade befolkning med en halv procent. Statistik över den vård som konsumeras 
utomregionalt avseende juli månad är inte till fullo inrapporterad, varför dessa värden 
har uppskattats utifrån tidigare historik. 

Tabell 3. Vårdtillfällen samt öppenvårdsbesök och distanskontakter som ersätter besök, somatik 
och psykiatri 

  
Jan-juli 

2019 
Jan-juli 

2020 
Jan-juli 

2021 
Förändring 

19-21 
Förändring 

20-21 

Vårdtillfällen somatik 117 936 106 005 107 295 -9% 1% 

- varav utomregionalt 5 423 4 515 4 770 -12% 6% 

Vårdtillfällen psykiatri 5 086 4 734 4 380 -14% -7% 

- varav utomregionalt 267 271 163 -39% -40% 

Öppenvårdsbesök och distanskontakter som 
ersätter besök, somatik 

1 874 758 1 653 164 1 848 502 -1% 12% 

- varav utomregionalt 70 879 64 154 152 668 115% 138% 

Öppenvårdsbesök och distanskontakter som 
ersätter besök, psykiatri 

463 262 463 008 482 048 4% 4% 

- varav utomregionalt 11 000 13 816 16 428 49% 19% 

 

Antalet vårdtillfällen och fysiska besök är lägre under perioden jan-juli 2021 jämfört med 
motsvarande period 2019. Men antalet fysiska kontakter är något högre under 2021 
jämfört med under 2020. Antalet distanskontakter är fortsatt högre både under 2020 och 
under 2021 jämfört med år 2019. De stora effekterna på konsumtionsmönstret ses som 
en följd av pandemin. Många verksamheter har ställt om från fysiska besök till 
videosamtal, telefonkontakter och hembesök. Dock finns det en betydande 
produktionsminskning inom framför allt operationsverksamheten som har medfört det 
uppdämda vårdbehovet. 
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Medarbetare 
I VGR är vi närmare 56 000 anställda. 
Tillsammans arbetar vi varje dag för en tillgänglig och 
produktiv hälso- och sjukvård samt en hållbar och innovativ region.  

Västra Götalandsregionens 
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Medarbetare 
Pandemins utveckling innebär fortsatt stora ansträngningar för delar av VGR:s 
verksamheter, såväl för chefer som för medarbetare. Nya och förändrade arbetssätt 
inklusive uppgiftsväxling pågår och många medarbetare har tjänstgjort utanför sin 
ordinarie arbetsplats. För verksamhet där det varit möjligt har medarbetare till stor del 
arbetat på distans. 

Kompetensutvecklingen har fortsatt, men i mindre skala och huvudsakligen nätbaserat. I 
arbetet med att öka kunskapen om och stärka bilden av VGR som arbetsgivare har ett 
VGR-gemensamt digitalt mässkoncept tillämpats. 

Belastningen inom sjukvården har lett till ett ökat antal visstidsanställda och 
timavlönade. Sammantaget har detta fått till effekt att flera chefer har haft fler 
underställda medarbetare än i normalläget. Det har även inneburit en ökning av övertid 
och kostnader för bemanningsföretag. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med 
föregående år medan personalomsättningen har ökat något. 

Arbete har genomförts för att möjliggöra fortsatt återhämtning och respektive 
sjukvårdsförvaltning har upprättat återhämtningsplaner på olika nivåer i organisationen. 

Utmaningen för resterande del av året kommer fortsatt vara att ge medarbetarna tid för 
återhämtning, samtidigt som det finns ett behov av att återuppta den verksamhet som 
pausats under pandemin. 

Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till 
karriär- och kompetensutveckling 

 Det prioriterade målet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås  

 Indikatorer till prioriterat mål 2018 2019 2020 

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid (obligatorisk redovisning enligt lag) (%) 6,3 7,8 7 

 

Pandemin har fört med sig utmaningar och påverkat VGR:s utbildningsuppdrag samt 
den organiserade karriär- och kompetensutvecklingen. Både den regiongemensamma 
och den förvaltningsspecifika kompetensutvecklingen har fortsatt, men i mindre skala 
och till största delen nätbaserat. Införandet av Lärportalen underlättar för både 
organisationen och medarbetarna att kunna genomföra aktuella utbildningar. I flera 
förvaltningar har planerade kompetensutvecklingsinsatser som kliniskt basår och 
förstärkt yrkesintroduktion påverkats. Vissa delmoment har genomförts digitalt medan 
andra har fått ställas in eller skjutas upp. Simulatorcentrum har fortsatt genomföra 
kompetensutveckling för att stärka covidvården. 

Arbetet med att implementera VGR:s struktur för kompetensutveckling och lärande går 
fortsatt framåt. Nya riktlinjer och rutiner är framtagna för att möjliggöra för koncern- 
och förvaltningsledningar att rikta och styra kompetensutveckling i syfte att bidra till 
bland annat verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. 

Gällande karriärutvecklingsmodeller har koncernövergripande omtaget med utveckling 
av modeller och arbetssätt fortsatt med fokus på tillämpning. Utvecklingen av nya 
gemensamma modeller pågår jämsides revidering av befintliga modeller för psykologer 
och medicinska sekreterare. 
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Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till 
marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas 

 Fokusområdet är delvis uppnått/kommer delvis uppnås 

Pandemin har genererat en tidsförskjutning även för genomförandet av löneöversyn 
2021. Därigenom har arbetet med löneanalys och uppföljning försvårats och försenats. 

Arbete pågår hos förvaltningarna med att identifiera grupper som är svårrekryterade där 
marknadssituationen behöver påverka lönestrukturen. Det pågår också arbete med att 
stärka cheferna i deras arbetsgivarroll och lönesättning. 

Det lönepolitiska arbetet är långsiktigt och jämställda löner är ett prioriterat område. 
Den pågående utvecklingen av förbättrade analys- och statistikverktyg har nått en 
införandefas, detta möjliggör visning av lönespridning samt köns- och åldersrelaterade 
lönesamband på ett tydligt sätt. Implementeringen av IT-stöd till chefer för 
löneöversynsarbete fortlöper hos förvaltningarna. 

Det arbete som pågår inom löneområdet gynnar den långsiktiga utvecklingen med syfte 
att attrahera och behålla medarbetare. Inom förvaltningarna finns skillnader både i 
tolkningen av flexibel lönesättning och i redovisningar av insatser inom området. En del 
i det fortsatta arbetet bör vara att till större del ta tillvara goda exempel och sprida 
mellan förvaltningarna. 

Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 
Att uppfattas som den bästa offentliga arbetsgivaren av såväl blivande som befintliga 
medarbetare är både en strategi och en önskad position för VGR som arbetsgivare.  

I arbetet med att öka kunskapen om och stärka bilden av VGR som arbetsgivare har ett 
VGR-gemensamt digitalt mässkoncept tillämpats. Genom konceptets yrkesfilmer och 
den övergripande rekryteringsfilmen speglas bredden av yrken och uppdrag i VGR. 
Totalt genomfördes ett 10-tal digitala mässor riktade mot olika målgrupper. Som en del 
av konceptet har lektionsmaterial kring yrken inom hälso- och sjukvården tagits fram till 
elever i grundskolan. 

Chefsförutsättningar 
Pandemin har påverkat andelen medarbetare per chef inom flera verksamheter. Detta på 
grund av att verksamheternas förutsättningar har förändrats och behovet av bemanning 
har varit högre än normalt för att lyckas med vårduppdraget. Sammantaget har detta fått 
till effekt att flera chefer har haft fler direktrapporterande medarbetare än i ett 
normalläge. De förändrade arbetssätten under pandemin har dock medfört insikter och 
ny kunskap som kan vara av stort värde i framtida utvecklingsarbete inom chefers 
organisatoriska förutsättningar. 

För att undersöka pandemins effekter på arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården har 
Institutet för Stressmedicin (ISM) genomfört en studie. En av slutsatserna i studien är 
att faktorer som bidrar till en försämrad hälso- och arbetsmiljö skulle kunna 
uppmärksammas och hanteras även i tider när arbetsbelastningen är hög. Det kan 
handla om att ge lämpligt stöd till chefer, se till att det finns möjlighet till återhämtning 
under arbetstid och att diskutera medarbetares oro för att smittas.  
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Hälsa och arbetsmiljö 

Insatser för att förbättra hälsan och arbetsmiljön 
Ett strukturerat systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete är viktigt för samtliga 
medarbetare. Exempel på detta är chefers organisatoriska förutsättningar och en god 
semesterplanering. Arbete har genomförts för att möjliggöra fortsatt återhämtning och 
respektive sjukvårdsförvaltning har upprättat återhämtningsplaner på olika nivåer i 
organisationen. Sjukvårdsförvaltningarnas planering för att öka tillgängligheten ska hela 
tiden balanseras mot personalens behov av återhämtning. Utöver detta har ett utökad 
stöd från Hälsan och Stressmedicin skett genom arbetsmiljösatsningen, så som stöd till 
chefer och medarbetare i form av stödsamtal och reflektionsträffar. 

Sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron för perioden januari till augusti var 6,8 procent, vilket är en minskning 
med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år, men 0,7 
procentenheter högre än samma period 2019. Sjukfrånvaron var som högst i januari och 
har sedan dess successivt gått ner. Den ökade sjukfrånvaron är kopplad till pandemin, 
då flera medarbetare har insjuknat i covid-19, men även eftersom medarbetare med 
symtom har uppmanats att stanna hemma. Minskning har skett inom samtliga 
åldersintervall. Inom den långa sjukfrånvaron (längre än 60 dagar) ses en ökning med 7,5 
procentenheter. Ökningen av den långa sjukfrånvaron ses hos både kvinnor och män. 

Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys 

Personalvolym 
I augusti var antalet anställda i VGR 55 941, varav 1 279 i bolagen. Detta är en ökning 
med 1 075 jämfört med augusti föregående år. Ökningen motsvarar 2,0 procent och 
finns inom visstidsanställda och timavlönade medan tillsvidareanställda minskat något. 
Andelen heltidsanställda fortsätter att öka och var för tillsvidareanställda drygt 89 
procent (kvinnor 88 procent och män 95 procent). Andelen män var i augusti 22 
procent av totalt antal anställda. Övertiden har under perioden augusti 2020 till juli 2021 
ökat med 6 procent jämfört med motsvarande period medan läkarjouren är oförändrad. 

Personalomsättning 
Den externa personalomsättningen, exklusive ålderspension, har ökat något och var 
under perioden september 2020 till augusti 2021 som genomsnitt 6,5 procent (+0,2 
procentenheter jämfört med augusti 2020). Andel avgångar med ålderspension har 
under motsvarande period ökat med 0,1 procentenheter till 2,3 procent. 

Den högsta personalomsättningen återfinns inom personalgrupperna tandläkare, 
sjuksköterskor och barnmorskor samt rehabilitering och förebyggande. Den lägsta 
personalomsättningen återfinns inom grupperna kök, städ och tvätt, teknik och 
hantverkare samt administration. 

Personalstruktur 
Mellan augusti 2020 och augusti 2021 ökade antalet nettoårsarbetare i VGR:s 
förvaltningar med 276 (+0,6 procent). Ökningen finns inom visstidsanställda samt 
timavlönade. Sedan i höstas har antal nettoårsarbetare legat på en högre nivå jämfört 
med tidigare år, till stor del som en följd av pandemin. 
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Diagram 6. Nettoårsarbetare i VGR: förvaltningar 

 

Ökningen har till största delen skett inom hälso- och sjukvården, men även inom 
serviceverksamheterna. Inom hälso- och sjukvård är det främst Närhälsan, Regionhälsan 
och Sjukhusen i Väster som ökat medan NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus och Södra 
Älvsborgs Sjukhus har minskat. Regional utveckling var oförändrad med en ökning 
inom Folkhögskolor och en minskning inom Kulturutveckling. Ökningen inom 
serviceverksamheter avser Regionservice och Västfastigheter. Minskningen inom 
regiongemensamt avser främst Koncernkontoret. 

Tabell 4. Nettoårsarbetare per verksamhetsområde (exkl. bolagen) 

  Aug 2021 Aug 2020 Diff. (antal) Diff. (%) 

Hälso- och sjukvård 39 357 39 111 246 0,6 

Regional utveckling 844 844 0 0,0 

Serviceverksamheter 3 877 3 815 62 1,6 

Regiongemensamt 1 657 1 690 -33 -2,0 

Totalt 45 735 45 459 276 0,6 

 

Förändringen av antalet nettoårsarbetare kan i stort förklaras av nyanställningar i 
samband med pandemin, ökad tillgänglighet inom Närhälsan och Regionhälsan, 
sjukvårdsnära tjänster via Regionservice samt arbetet med Framtidens 
vårdinformationmiljö. 

Tabell 5. Nettoårsarbetare per personalgrupp per augusti 2021 exkl. bolagen 

  Antal Andel män 
Andel av 

totalt 
Förändring 

Förändring 
(%) 

Sjuksköterskor, barnmorskor 11 217 13,5 24,5 -64 -0,6 

Undersköterskor med flera 7 283 15,1 15,9 -9 -0,1 

Läkare 5 741 48,2 12,6 79 1,4 

Tandläkare 742 30,8 1,6 -28 -3,7 

Tandsköterskor, -hygienister med flera 1 696 1,6 3,7 29 1,8 

Medicinska sekreterare med flera 3 139 4,3 6,9 80 2,6 

Rehabilitering och förebyggande 3 990 16,3 8,7 29 0,7 

Sjukhustekniker/labpersonal 2 060 32,1 4,5 71 3,6 

Utbildning, kultur och fritid 630 29,0 1,4 8 1,2 

Teknik, hantverkare 1 549 75,2 3,4 59 4,0 

Kök, städ, tvätt 1 734 29,2 3,8 -23 -1,3 

Administration 5 954 25,0 13,0 45 0,8 

Totalt  45 735 22,8 100,0 276 0,6 
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Antalet nettoårsarbetare avseende läkare har ökat med 79. Specialistläkare har ökat med 
127 varav 33 procent inom de regionalt prioriterade specialiseringsområdena enligt den 
regiongemensamma kompetensförsörjningsplanen. Framförallt är det inom kirurgiska 
specialiteter, barnmedicin, och akutsjukvård som de större ökningarna har skett. Totalt 
sett har flertalet hälso- och sjukvårdsförvaltningar ökat antalet läkare, undantaget 
Skaraborgs Sjukhus. Läkarnas utökning inom exempelvis Sjukhusen i Väster beror till 
viss del på utökat uppdrag från Lundby sjukhus samt akutflödessatsningen. Vad gäller 
Närhälsan är antalet distriktsläkare oförändrade medan antal specialisttjänstgörande 
läkare minskat. 

Kostnaden för inhyrd personal inom hälso- och sjukvården har ökat, företrädesvis för 
läkare inom sjukhusförvaltningarna, men även inom primärvården. Även nyttjandet av 
inhyrd personal avseende sjuksköterskor har ökat. Kostnaden för köp av inhyrd 
personal uppgår till 2,1 procent av den totala personalkostnaden, vilket är i linje med 
SKR:s måltal. Arbetet med nationell gemensam upphandling av bemanningsföretag 
fortsätter enligt plan. 

Sedan 1 juli 2021 har Sverige en ny läkarutbildning som bland annat innebär en ny 
inledande del på ST-utbildningen benämnd bastjänstgöring (BT). Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningarna har under året arbetat med att förbereda för de nya 
förutsättningar som den nya läkarutbildningen kräver. Antalet allmäntjänstgörande 
läkare (AT) har ökat något, men behöver öka ytterligare för att nå upp till förväntade 
nivåer. 

Mål för antalet nettoårsarbetare per akutsjukhus 
Som en del i åtgärderna för att bromsa kostnadsutvecklingen har sedan 2018 måltal 
tagits fram avseende antal nettoårsarbetare per sjukhus. Måltalen har inför 2021 
reviderats av sjukhusen. För att förbättra tillgängligheten under 2021 beslutade 
Regionstyrelsen i december 2020 att sjukhusen befrias från krav på att minska 
personalvolymen för att uppnå angivna måltal. 

Tabell 6. Måltal för nettoårsarbetare per sjukhus per augusti 

          Diff. aug -21 jmf aug -20  
  2019 2020 2021 Måltal Antal % 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 15 391 15 689 15 688 14 326 0 0,0 

NU-sjukvården 4 389 4 254 4 197 3 970 -57 -1,3 

Södra Älvsborgs Sjukhus 3 487 3 367 3 337 3 000 -30 -0,9 

Skaraborgs Sjukhus 3 987 3 950 3 903 3 670 -46 -1,2 

Sjukhusen i Väster  2 557 2 511 2 596 2 300 85 3,4 

Totalt  29 811 29 770 29 722 27 266 -49 -0,2 

Sjukhusens utfall för augusti 2019 och 2020 har justerats utifrån personalövergångar avseende 
laboratoriepersonal och ambulanspersonal. 

ST-styrning 
Under våren har sjukhusen arbetat fram förslag på prioritering och fördelning av 90 ST-
platser inför 2022. Uppföljning av föregående års beslut visar att tillsättning i stor 
omfattning har skett i enlighet med fattat beslut och i de enskilda fall där det inte skett 
kommer detta att ske under året. 

Den regionala läkarförsörjningsgruppen som haft uppdraget att bereda förslag om 
regional prioritering och fördelning av ST-platser har lämnat förslag om att få upphöra 
vilket innebär att uppdraget de haft övergår till funktionsgrupp HR-chefer tills vidare. 
En utredning avseende framtida modell för AT- men framförallt BT/ST-styrning 
genomförs under hösten. 
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Ekonomi 
Västra Götalandsregionens olika verksamheter omsätter sammanlagt drygt 70 miljarder kronor 
varje år. Merparten av finansieringen består av skatteintäkter och olika typer av statliga bidrag, 
men också intäkter från biljettförsäljning och patientavgifter. 

Tillsammans arbetar vi för en god ekonomisk hushållning med största möjliga nytta för 
regionens invånare.

Västra Götalandsregionens 
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Ekonomi 

Ekonomisk utveckling 
Västra Götalandsregionen påverkas fortfarande av pandemin, men som helhet blev den 
svenska konjunkturen under första halvåret starkare än beräknat. BNP-tillväxten för 
2021 beräknas bli 4,1 procent, vilket är en revidering uppåt från tidigare beräknade 3,1 
procent. Detta påverkar prognoserna för både produktion, sysselsättning och inkomster 
positivt för helåret 2021, vilket ger en ökning av skatteunderlaget. 

Arbetslösheten kommer trots en positiv BNP-utveckling att ligga kvar på höga nivåer. 
Prognosen för 2021 är 9 procent och fram till 2024 räknar SKR med att den ligger kvar 
på över 8 procent. 

Resultat 
Koncernens ekonomiska resultat är positivt och har påverkats på flera sätt av 
omständigheter som inte var kända vid årets början samt händelser av 
jämförelsestörande karaktär. Det handlar bland annat om ökade statsbidrag, 
skatteintäkter, finansiella intäkter och pensionskostnader. Det finns dock fortsatt stora 
underliggande ekonomiska utmaningar inom framförallt sjukvården och 
kollektivtrafiken.  

Koncernens underliggande resultat före jämförelsestörande poster uppgår för delåret till 
1 877 miljoner kronor, vilket avviker positivt i förhållande till periodiserad budget med 1 
381 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen utgörs sammanfattningsvis av högre 
intäkter från skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella statsbidrag (+1 040 
mnkr) samt högre riktade statsbidrag (+2 051 mnkr), vilket kompenserar pandemins 
negativa påverkan i form av högre kostnader (-1 100 mnkr) och lägre övriga intäkter (-
560 mnkr).   

Jämförelsestörande poster uppgår till 548 miljoner kronor och utgörs främst av 
redovisad engångspost för pensionskostnader på grund av ändrat livslängdsantagande (-

1 257 mnkr), redovisad värdeökning på de finansiella placeringarna på grund av årets 
börsuppgång (1 292 mnkr) samt intäkter för statsbidrag avseende merkostnader för 

Covid- 19 från 2020 (736 mnkr). 

Koncernen redovisar därmed ett delårsresultat efter finansiella poster om 2 425 miljoner 

kronor. Detta avviker positivt i förhållande till periodiserad budget med 1 929 miljoner 

kronor och 1 264 miljoner kronor jämför med motsvarande period föregående år.  

Tabell 7. Koncernens resultat (mnkr) 

  jan-aug 2021 

Underliggande resultat före jämförelsestörande poster 1877 

Jämförelsestörande poster i Verksamhetens resultat  -521 

Varav statsbidrag för merkostnader Covid-19 från år 2020  736 

Varav ökat pensionsåtagande på grund av längre livslängd  -1 257 

Jämförelsestörande poster i finansnetto  1 069 

Varav orealiserad/realiserad vinst/förlust inom kapitalförvaltning  1 292 

Varav indexering bidrag till statliga infrastruktursatsningar  -223 

Summa jämförelsestörande poster i koncernens resultat  548 

Periodens koncernresultat 2 425 
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Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är tillsammans med generella 
statsbidrag regionens huvudsakliga inkomstkälla och utgör 78 procent av intäkterna. 
Skatteintäkterna för perioden uppgår till 31 577 miljoner kronor, vilket är 906 miljoner 
kronor högre än budget och 1 409 miljoner kronor högre än motsvarande period 
föregående år. Ökningen beror på att utvecklingen på arbetsmarknaden blivit starkare 
tidigare än beräknat. Ersättningen genom den kommunalekonomiska utjämningen 
uppgår till 4 262 miljoner kronor, vilket är 10 miljoner kronor högre än budget och 
1 122 högre än motsvarande period föregående år. Generella statsbidrag uppgår för 
perioden till 4 118 miljoner kronor och är 124 miljoner kronor högre, beroende på en 
höjning av läkemedelsbidraget. Däremot är generella statsbidrag 525 miljoner kronor 
lägre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras av generella bidrag av 
engångskaraktär med anledning av pandemin. 

Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter till och med perioden uppgår till 11 320 miljoner kronor, vilket 
är 2 223 miljoner kronor högre än budget och 2 829 högre än motsvarande period 
föregående år. Ökningen förklaras främst av högre riktade statsbidrag om 2 787 miljoner 
kronor jämfört med budget. Intäkter från patientavgifter, såld vård, försäljning av varor 
och biljettintäkter är fortsatt lägre än budget för perioden. 

Såld vård 

Såld vård uppgår till 1 175 miljoner kronor, vilket är 110 miljoner kronor lägre än 
budget och 108 miljoner kronor högre än föregående år. Den sålda vården är fortsatt 
påverkad av pandemin, där det främst hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte sker 
avrop mot de specifika avtal med andra regioner i Sverige samt rikssjukvårdsuppdrag 
inom barnkardiologi, samt för hjärt-, lever- och lungtransplantationer. 

Biljettintäkter 
Biljettintäkterna kommer huvudsakligen från kollektivtrafiken och fortsätter avvika 
negativt. Utfallet uppgår till 1 377 miljoner kronor, vilket 269 miljoner kronor lägre än 
budget för perioden och 260 miljoner kronor lägre än motsvarande period förgående år. 
Från att de skärpta rekommendationerna kom under hösten 2020 har resandet 
stabiliserat sig på en nivå som uppgår till cirka 45–50 procent av normala resandenivåer. 
Från våren 2021 visar resandet en liten återhämning och en viss förbättring har kunnat 
noteras under sommarmånaderna. 

Riktade statsbidrag 
De riktade statsbidragen uppgår till 5 180 miljoner kronor, vilket är 2 787 miljoner 
kronor högre än budget och 2 911 miljoner kronor högre än samma period föregående 
år. Ökningen beror på bidrag till följd av pandemin och den största avvikelsen utgörs av 
erhållna statsbidrag för tester och vaccinationer. 64 procent av dessa har utbetalats till 
vårdgivare som har avtal med VGR. 

Tabell 8. Statsbidrag 2021 

  Utfall per aug Budget per aug Differens 

Folkhögskolorna 85 73 12 

Ersättning för tester covid 1 976 213 1 763 

Ersättning för vaccinationer covid 608 0 608 

Ny kömiljard 253 253 0 

Jämlik cancervård 41 56 -15 

Asyl 41 67 -26 
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Kollektivtrafik 167 167 0 

Kvinnosjukvård/förlossning 154 156 -2 

Kultursamverkansmodellen 260 247 13 

Psykisk hälsa 111 45 66 

God och nära vård 626 652 -26 

Personcentrerat vårdförlopp 24 33 -9 

ALF och TUA 400 400 0 

Övrigt 434 31 403 

Summa 5 180 2 393 2 787 

Verksamhetens kostnader 
Verksamhetens kostnader uppgår till 49 655 miljoner kronor och överstiger budget med 
2 442 miljoner kronor. Jämfört med föregående år är verksamhetens kostnader 5 339 
miljoner kronor högre. Personalkostnader inklusive inhyrd personal och köp av tjänster 
har både stora avvikelser mot budget och ökningar jämfört med föregående år. 
Verksamhetens kostnader överstiger budget med 5,2 procent, men om engångseffekten 
till följd av det förändrade livslängdsantagandet exkluderas är budgetavvikelsen 2,4 
procent. 

Personalkostnader inklusive inhyrd personal 
Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal uppgår till 25 024 miljoner kronor och är 
2 295 miljoner kronor högre än budget och 2 990 miljoner kronor högre jämfört med 
föregående år. Budgetavvikelsen för förklaras till stor del av en negativ engångseffekt på 
1 300 miljoner kronor på pensionskostnaderna till följd av antagandet om förlängd 
livslängd. Avvikelsen på lönesumman kan förklaras främst av ett högre 
nettoårsarbetartal under året. Utfallet för inhyrd personal uppgår till och med augusti till 
411 miljoner kronor varav 392 miljoner kronor inom hälso- och sjukvård, vilket är 44 
miljoner kronor högre än föregående år. Sjukhusen står för den största 
budgetavvikelsen. 

Köpt vård  
Den totala kostnaden för köpt vård uppgår för perioden till 3 877 miljoner kronor, 
vilket är 92 miljoner kronor lägre än budget, men 353 miljoner kronor högre än 
motsvarande period föregående år. Kostnaderna för köpt specialistvård har ökat med 
149 miljoner kronor. Sjukhusen har köpt mer extern vård jämfört med föregående år, 
vilket tyder på en viss återhämtning trots pandemin. De externa kostnaderna för Vårdval 
Vårdcentral har ökat med 146 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket är 17 
miljoner kronor över plan. Den externa kostnaden för Vårdval Rehab har i sin tur ökat 
med 46 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket är 105 miljoner kronor över 
plan. Rehab ökar produktionen och ser en återgång till normalläge under hösten. 

Läkemedel  
Läkemedelskostnaden inklusive justeringar för nationell återbäring uppgår för perioden 
till 3 840 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner lägre än budget men 32 miljoner kronor 
högre än samma period föregående år.  Kostnadsökningstakten för läkemedel är lägre än 
tidigare, något som sannolikt kan kopplas till effekter av den pågående pandemin. Hos 
sjukhusen syns höga kostnader för förskrivning av cancerläkemedel medan det för 
primärvårdens del främst är läkemedel vid behandling av diabetes och hjärtflimmer som 
fortsätter att driva kostnadsutvecklingen. 

Trafikkostnader 
Trafikkostnaderna uppgår till 5 249 miljoner kronor, vilket är 147 miljoner kronor lägre 
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än budget för perioden, men 118 miljoner kronor högre än föregående år. Den positiva 
avvikelsen förklaras av minskat resande till följd av pandemin och därmed lägre 
kostnader för resandeincitament. Även lägre kostnader för ersättningstrafik och ändrade 
linjedragningar påverkar positivt. 

Material och varor 
Kostnader för material och varor uppgår till 2 663 miljoner kronor, vilket är 269 
miljoner kronor högre än budget och 127 miljoner kronor högre än motsvarande period 
föregående år. Här ingår kostnader för både sjukvårds- och förbrukningsmaterial. 
Kostnaderna för de patientrelaterade sjukvårdsmaterialen ligger fortsatt högt och 214 
miljoner kronor mer jämfört med föregående år, vilket är ett resultat av den pågående 
pandemin. När det gäller förbrukningsmaterial har Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
haft störst pandemipåverkan av sjukhusen. Regionservice har också haft betydligt högre 
kostnader jämfört med föregående år. 

Verksamheternas ekonomiska situation 

Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården har ställt om för att möta pandemin på ett imponerande sätt. 
Arbetet med verksamhet och ekonomi i balans på VGR:s sjukhus har av naturliga skäl 
påverkats av detta. Samtidigt är den långsiktiga ekonomiska situationen fortfarande 
problematisk. Ekonomiska lättnader kopplade till pandemin har 
kombinerats med planer för en hållbar verksamhet i balans på längre 
sikt. Samtidigt har pandemin fortsatt begränsat möjligheterna till åtgärder vilket gör att 
flera insatser kan påbörjas först i slutet av 2021. 

Sjukhusens resultat per augusti uppgår till -440 miljoner kronor, vilket avviker negativt 
mot budget med -624 miljoner kronor. Sjukhusen prognoser för 2021 uppgår till -1 077 
miljoner efter att statsbidrag för covid-19-relaterade kostnader har reglerats. Sjukhusens 
underskott förklaras av att planerade effektiviseringsåtgärder inte har kunnat påbörjas 
som tänkt under nuvarande omständigheter. Därtill har regionfullmäktige godkänt att 
sjukhusen får gå med underskott med en miljard kronor. Beloppet är fördelat i 
relation till det prognostiserade underskottet per sjukhus innan sommaren. Det samlade 
resultatet för sjukhusen ser alltså ut att hamna på ungefär den nivå som 
fullmäktige godkänt även om fördelningen mellan sjukhusen ser något annorlunda ut än 
tidigare prognoser.  

De ekonomiska underskotten hos sjukhusen möts till viss del av överskott på 
beställarsidan. Det beror till största delen på förändrad karaktär avseende sjukhusens 
produktion, vilket resulterat i att ersättningar till viss del inte har fördelats ut. 

Primärvårdens positiva utfall kommer främst av kompensation för vaccinationer och 
provtagningar och att denna verksamhet till stor del har kunnat utföras med egen 
personal. 

Regional utveckling, kollektivtrafik och kultur 
Västtrafik prognostiserar ett underskott på -530 miljoner kronor. Bedömningen är 
emellertid att VGR kommer kunna ta del av statsbidrag till kollektivtrafiken. Bolaget kan 
hantera ett eventuellt underskott genom att lösa upp obeskattade reserver alternativt 
genom att balansera underskottet mot eget kapital, utan risk för krav på upprättande av 
kontrollbalansräkning. 

Genom beslut om rätt att använda eget kapital är underskotten hos 
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Kollektivtrafiknämnden, Naturbruksstyrelsen och Kulturutveckling omhändertagna. 

GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker öppnar upp under hösten och 
prognostiserar resultat i balans. Genom beslut om möjlighet till kapitaltäckningsgaranti 
är eventuella underskott är omhändertaget av ägaren. 

Finansiella intäkter och kostnader 
De finansiella intäkterna för perioden är 1 340 miljoner kronor vilket är 1 320 miljoner 
kronor högre än budget.  Avvikelsen mot budget för de finansiella intäkterna avser 
värdeförändringar i de finansiella placeringarna. Innehaven har under perioden haft en 
värdeuppgång med totalt 1 292 miljoner kronor, varav 8 miljoner kronor är realiserade. 
Det kan jämföras med samma period föregående år då värdenedgången var 498 miljoner 
kronor till följd av börsraset i samband med pandemiutbrottet. De finansiella 
tillgångarna ska redovisas till marknadsvärde vilket innebär att börsens upp- och 
nedgångar får effekt på resultaträkningen. Marknadsvärderingen är inte medräknad i 
budget då börsens utveckling är svår att bedöma, men redovisas i prognos till aktuellt 
värde. Detta innebära att marknadens utveckling ger stor effekt på intäkterna och 
förklarar avvikelsen mot budget. De finansiella kostnaderna uppgår till 538 miljoner 
kronor vilket är 211 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen utgörs till största 
delen av förändrad indexberäkning för avsättningen för VGR:s del i 
Sverigeförhandlingen. Värdesäkringen av pensionsskulden uppgår för perioden till 284 
miljoner kronor, att jämföra med samma period föregående år på 483 miljoner kronor. 
Det är en lägre basbeloppsuppräkning, främst på grund av lägre inflation, som gör att 
kostnadsposten är lägre än under 2020. 

Prognos för ekonomiskt helårsutfall 
Koncernens prognostiserade helårsresultat kommer att präglas av stora svängningar i 
positiv och negativ riktning. Prognosen innehåller osäkerheter och bygger på antagandet 
om ett mer normaliserat läge gällande smittspridning, covid-19-vård och restriktioner 
från och med september. Bedömningen är att det normaliserade läget möjliggör en 
återhämtning av verksamhet som fått stå tillbaka under pandemin, vilket sannolikt 
innebär en högre kostnadsnivå under resterande del av året. 

På intäktssidan är det skatteintäkter och riktade statsbidrag som överstiger budget. 
Skatteintäkterna bedöms bli 1 300 miljoner kronor högre än budget och motsvarande 
för riktade statsbidrag är 3 800 miljoner kronor. De ökade intäkterna från riktade 
statsbidrag bedöms överstiga ökade ersättningar för vaccinationer och tester till externa 
utförare, merkostnader inom sjukvårdsverksamheter i egen regi samt för minskade 
biljettintäkter. Prognosen bygger även på att avsatta medel för hantering av det 
uppdämda vårdbehovet inte kommer att förbrukas i sin helhet. 

Koncernens underliggande resultatprognos före jämförelsestörande poster bedöms till 
730 miljoner kronor.  

Jämförelsestörande poster bedöms uppgå till cirka 470 miljoner kronor vid årets slut. 
Det är främst den positiva värdeutvecklingen på de finansiella placeringarna redovisat till 
aktuellt värde i delåret om 1 300 miljoner kronor som antas bestå och bygger på 
oförändrad börsutveckling under resterande del av året. Jämförelsestörande 
intäktsökningar möts av engångspost avseende pensionskostnader uppgående till 1 300 
miljoner kronor kopplade till det förändrade antagandet om längre genomsnittlig 
livslängd. 
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Koncernens resultatprognos (inklusive finansiella poster) för helåret bedöms 
sammantaget till 1 200 miljoner kronor. Budgeterat resultat för helår är 443 miljoner 
kronor. 
Tabell 9. Ekonomisk helårsprognos för koncernens resultat 

 Helår 2021 

Prognos underliggande resultat före jämförelsestörande poster 729 

Jämförelsestörande poster i Verksamhetens resultat  -521 

Varav statsbidrag för merkostnader Covid-19 från år 2020  736 

Varav ökat pensionsåtagande på grund av längre livslängd  -1 257 

Jämförelsestörande poster i Finansnetto  992 

Varav orealiserad/realiserad vinst/förlust inom kapitalförvaltning  1 292 

Varav indexering bidrag till statliga infrastruktursatsningar  -300 

Summa jämförelsestörande poster i koncernens resultat  471 

Prognos koncernresultat 1 200 

Investeringar 
Årets investeringsutgifter är budgeterade till 7 114 miljoner kronor. Årsutfall för 
investeringar prognostiseras till 6 426 miljoner kronor, det vill säga 688 miljoner kronor 
lägre än budget. Detta är något högre jämfört med prognosen i april främst beroende på 
fastighetsinvesteringar utanför investeringsplan. 

Tabell 10. Uppföljning investeringsutgifter 2021 

Investeringsutgifter 
Utfall per 

aug 
Budget 

helår 
Prognos  Avvikelse 

Fastigheter 

Ägarstyrda fastighetsinvesteringar 1 157 983 2 461 759 2 065 000 -396 759 -16% 

Verksamhetsstyrda fastighetsinvesteringar 264 076 833 200 636 000 -197 200 -24% 

Fastighetsinvesteringar utanför inv. plan 601 909 292 000 747 000 455 000 156% 

Summa fastighetsinvesteringar: 2 023 968 3 586 959 3 448 000 -138 959 -4% 

Fordon 

Ägarstyrda fordonsinvesteringar 24 258 403 000 51 000 -352 000 -87% 

Verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar 4 421 76 000 16 340 -59 660 -79% 

Fordonsinvesteringar utanför plan 122 485 521 761 562 660 40 899 8% 

Summa fordonsinvesteringar 151 164 1 000 761 630 000 -370 761 -37% 

Utrustning 

Ägarstyrd utrustningsinvestering 331 387 658 460 636 068 -22 392 -3% 

Verksamhetsstyrd utrustningsinvestering 785 425 1 867 591 1 618 838 -248 753 -13% 

Utrustningsinvesteringar utanför inv. plan 69 280 0 93 094 93 094 100% 

Summa utrustningsinvesteringar 1 186 092 2 526 051 2 348 000 -178 051 -7% 

Totalt inom plan 2 567 550 6 300 010 5 023 246 -1 276 764 -20% 

Totalt utanför 793 674 813 761 1 402 754 588 993 72% 

Totalt investeringar: 3 361 224 7 113 771 6 426 000 -687 771 -10% 
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Tabellen visar att investeringar i fastigheter förväntas avvika cirka 140 miljoner kronor 
mot budget vid årets slut. Prognosen för ägarstyrda fastighetsinvesteringar 
prognostiseras bli 400 miljoner kronor lägre än budget och baseras på förskjutna 
tidplaner i projekt såsom Högsbo specialistsjukhus, Evakueringsbyggnad för Servicehus 
Syd Östra och Logistik och infrastruktur på Östra sjukhuset. Verksamheternas egna 
ramar för mindre ombyggnationer och lokalanpassningar förväntas inte upparbetas 
under året utan avvika cirka 200 miljoner kronor mot budget. Fastighetsinvesteringar 
utanför plan prognostiseras ett högre utfall jämfört med budget motsvarande ca 450 
miljoner kronor främst med anledning av att investeringarna att förvärva Rantorget och 
Slottsskogen flyttades till 2021. 

Verksamheternas ramar för utrustningsinvesteringar prognostiseras inte förbrukas helt 
utan avvika cirka 250 miljoner kronor från budget, främst beroende på försenade 
tidplaner, att en del inköp gjordes redan under hösten 2020 och att en del utbyten av 
utrustning har avvaktas med anledning av pandemin. 

Prognosen för ägarstyrda investeringar i fordon är cirka 350 miljoner kronor lägre än 
budget. Det beror främst på förskjutningar i betalplaner och när det gäller 
verksamhetsstyrda fordonsinvesteringar handlar det till största delen om förskjutning av 
tågunderhåll. 

Pensionsåtagandet 
Pensionsåtagandet uppgår i perioden till 46 324 miljoner kronor varav pensionsskulden 
utgör 23 681 miljoner kronor och ansvarsförbindelsen 22 643 miljoner kronor. 

Ansvarsförbindelsen ligger utanför balansräkningen och omfattar pensioner intjänande 
före 1998. Vid årsskiftet bedöms pensionsåtagandet ha ökat till 46 471 miljoner kronor, 
fördelat på 22 467 miljoner kronor i pensionsskuld och 24 004 miljoner kronor i 
ansvarsförbindelse. Jämfört med utgången av 2020 är det en ökning med 2 700 miljoner 
kronor. Av detta beräknas pensionsskulden öka med 2 946 miljoner kronor till följd av 
att nyintjänandet på den förmånsbestämda delen överstiger utbetalningarna, vilket till 
största delen beror på ett förändrat livslängdsantagande. Samtidigt prognostiseras 
ansvarsförbindelsen minska med 246 miljoner kronor då utbetalningarna överstiger 
värdesäkringen. 

Pensionskostnaderna ökar med 1,5 miljarder kronor för helåret 2021 jämfört med 
budget. Ökningen består främst av en engångskostnad om 1 300 miljoner kronor som 
beror på antaganden om längre livslängd för framförallt män. 

För att säkra framtida utbetalningar från pensionsåtagandet har regionfullmäktige fattat 
beslut om att sätta av likviditet till en pensionsmedelsportfölj. Syftet med portföljen är 
att förvalta kapitalet och genom avkastning på denna mildras effekten av stora framtida 
pensionsutbetalningen i den förmånsbestämda ålderspensionen. Portföljens värde 
uppgår per augusti till 10,5 miljarder kronor och har avkastat 11,7 procent vilket är 
bättre än jämförelseindex på 10,4 procent.  Portföljen förvaltas enligt regelverket i 
regionens finanspolicy. Ytterligare avsättningar i portföljen beslutas årligen av 
regionfullmäktige. 

Finansiell kapacitet 
Likviditet 
Likviditeten, som utgörs av likvida medel på bankkonto och placeringar, uppgår till 
19 924 miljoner kronor, vilket är en ökning från årsskiftet med 3 015 miljoner kronor. 
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Poster som har påverkat likviditeten positivt är ökade statsbidrag, högre skatteintäkter, 
lägre investeringstakt och positiv värdeförändring i de finansiella placeringarna. 
Placeringen av det totala kapitalet utgörs av 9 049 miljoner kronor i aktiefonder, 7 999 
miljoner kronor i räntefonder och 2 876 miljoner kronor på bankkonton. 
Likviditetsprognosen för 2021 är 17,5 miljarder kronor. 

Tabell 11. Likviditet 2017–2021 

  2017 2018 2019 2020 Prognos 2021 

Likviditet (mnkr) 12 463 12 246 12 154 16 909 17 500 

Kapitalförvaltning 
Överskottslikviditeten förvaltas i tre portföljer: kassa-, likviditets-, och 
pensionsportföljen. Kassaportföljen finns för att jämna ut de dagliga kassaflödena. Alla 
externa lån finns sedan 2018 i en skuldportfölj. Principer för hur kapitalet ska förvaltas 
och skuldportföljen ska hanteras regleras i finanspolicyn. Genom extern granskning har 
det säkerställts att finanspolicyn följts till och med augusti. 

Likviditetsportföljen består av två portföljer – en kort och en lång likviditetsportfölj. 
Den korta innehåller kapital som behövs inom tre år och består av ränteplaceringar. Då 
likviditeten ökat har det möjliggjort insättningar i portföljen med 950 mnkr för placering 
i räntefonder. Den korta portföljen omfattar 2,2 miljarder kronor. Avkastningen för 
perioden är 0,6 procent, vilket är bättre än jämförelseindex på 0,3 procent. 

För kapital som inte behövs inom de närmaste tre åren placeras i den långa 
likviditetsportföljen genom både aktie- och ränteplaceringar. Under perioden har 
aktieandelen ökat i den långa portföljen från 19 procent till 44 procent i takt med att 
börserna har utvecklats positivt och risksituationen varit god i portföljen. 
Likviditetsförvaltningen omfattar 6,5 miljarder kronor per augusti. Avkastningen till och 
med augusti var 5,5 procent, vilket är bättre än jämförelseindex på 4,9 procent. 

I slutet av 2020 skapades pensionsportföljen genom ett beslut i regionfullmäktige och 
genom en avskiljning av 8 miljarder kronor från likviditetsförvaltningen. I enlighet med 
beslut från regionfullmäktige i maj har 1,5 miljarder kronor satts av från 
likviditetsförvaltningen till pensionsportföljen under 2021.  Pensionsförvaltningen har 
placeringshorisont på 30 till 40 år vilket innebär att aktieandelen kan vara hög. Positiv 
börsutveckling i Sverige och omvärlden och en god risksituation i portföljen har gjort att 
aktieandelen successivt kunnat öka från 28 procent i början av året till 68 procent per 
augusti.  

Tabell 12. Likviditetsportföljer 

  Marknadsvärde (mnkr) Årets avkastning (%) 

Kassaportfölj 2 837 0 

Likviditetsportfölj (kort och lång) 6550 5,5 

Pensionsportfölj 10 537 11,7 

Totalt 19 924 8 

Skuldförvaltning 
Sedan maj 2018 har VGR en skuldportfölj, vilken startade med emissionen av en grön 
obligation på 1 miljard kronor. Obligationen har finansierat nya regionens hus i 
Göteborg och har klassats som en grön investering. Under 2019 tog VGR över 
spårvagnsverksamheten med spårvagnar och depåer från Göteborgs stad. Investeringar i 
spårvägen ska finansieras med extern upplåning enligt beslut från regionfullmäktige. Vid 
ingången av 2021 var skuldportföljen 4 340 miljoner kronor. Beslutade lån för 2021 är 
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470 miljoner kronor och lånet togs upp i mars. Skuldportföljen per augusti omfattar 
4 810 miljoner kronor. 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen slår fast att kommuner och regioner ska ha god ekonomisk hushållning 
i sin egen verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. Utöver de prioriterade målen och dess fokusområden har fullmäktige antagit 
fyra finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål 
Den övergripande ekonomiska inriktningen är att VGR ska ha en god resultatutveckling 
och finansiell kapacitet samt präglas av god ekonomisk riskhantering och kontroll. 
Ekonomiska överskott är nödvändiga för att bygga upp den finansiella kapaciteten inför 
kommande år och för att säkra en god resultatutveckling krävs en effektiv hantering av 
uppkomna risker. Här är budgetföljsamhet och en ändamålsenlig ekonomistyrning 
viktiga komponenter. Den finansiella kapaciteten är bland annat betydelsefull för att 
VGR ska kunna betala medarbetarnas framtida pensioner, och ett visst överskott i den 
löpande driften krävs för att investeringsutgifter inte ska leda till allt för kraftig 
skuldsättning. De finansiella målen nedan bygger på denna övergripande ekonomiska 
inriktning. 

Tabell 13. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning i VGR 

Mål Kommentar Status 

Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent Kassalikviditeten uppgår till 160,8 procent.   

Förvaltat pensionskapital ska på sikt täcka 
det totala pensionsåtagandet 

Målet är uppnått genom den likvidmässiga avsättningen av 
1 500 mnkr till pensionsmedelsportföljen som har gjorts 
under året. Portföljens avkastning överstiger det 
förväntade avkastningsmålet på 6 procent över en 
femårsperiod med 5,7 procent per augusti 2021. 
Nuvarande beräkningar visar på ett behov av ytterligare 2 
000 mnkr i avsättningar under en femårsperiod. 

  

Avskrivningskostnaderna som årlig andel av 
intäkter från skatt, generella statsbidrag 
och kommunalekonomisk utjämning ska 
inte överstiga 6 procent under en rullande 
tioårsperiod. 

Målet uppnått eftersom måttet uppgår till 5,7 procent.   

Budgetavvikelsen ska understiga en 
procent 

Budgetavvikelsen är positiv med 1,1 procent. Målet avser 
såväl positiv som negativ budgetavvikelse. De ekonomiska 
konsekvenserna av pandemin har fortsatt stor påverkan 
med omfattande statliga stödinsatser. Detta medför 
sammantaget att bedömningen för målet är gul. 

  

Bedömning av balanskravsresultat 
Balanskravsresultatet är stadgat i kommunallagen och innebär att intäkterna ska 
överstiga kostnaderna på regionnivå (VGR exkl. bolagen). Ett negativt resultat ska 
återställas senast tre år efter att det uppkommit. Balanskravsresultatet fastställs för varje 
enskilt år och beräkningen av detta utgår från prognosen på regionnivå och visar att 
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balanskravet för helåret klaras och det finns inga tidigare underskott att täcka. 
Prognosen på årets resultat enligt balanskravet är positivt och uppgår till 206 miljoner 
kronor. 

Balanskravsresultatet redovisas efter justering för den orealiserade värdeuppgången i 
kapitalplaceringarna med 1 284 miljoner kronor, samt återföring av tidigare års 
orealiserade värdeförändringar i sålda innehav. I augusti är det 78,7 miljoner kronor som 
ska återföras.  

Tabell 14. Balanskravsutredning (helårsprognos) 

  Prognos 2021 

Resultat 1 411 

Reducering samtliga realisationsvinster - 

Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -1 284 

Justering för återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper 

79 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 206 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat 206 

Händelser av väsentlig betydelse 

Rättstvister 
• Tvist pågår med Fresenius Medical Care Sverige AB (Fresenius) i Hovrätten 

gällande skadestånd enligt LOU. Fresenius har i hovrätten yrkat skadestånd om 
11,3 miljoner kronor. Huvudförhandling i hovrätten avslutades den 29 
september och dom förväntas meddelas den 27 oktober.  

• Tvist pågår sedan december 2020 med Svensk Dos AB i Halmstads tingsrätt 
gällande skadestånd enligt LOU. Svensk Dos AB har i tingsrätten yrkat 
skadestånd av VGR med ca 16,7 miljoner kronor. 
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Finansiell rapportering och 
bokslutsdokumentation 

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 

 

Resultaträkning                 

    KONCERNEN REGIONEN 

    2021 2020 2021 2021 2020 2021 2020 

Mnkr Not jan-aug jan-aug Prognos Budget Bokslut jan-aug jan-aug 

Verksamhetens intäkter 1 11 320 8 491 17 252 13 879 15 148 9 362 6 319 

Verksamhetens kostnader 2 -47 786 -42 639 -73 713 -68 703 -66 730 -45 752 -40 291 

Avskrivningar inkl. nedskrivningar 3 -1 868 -1 677 -2 833 -2 750 -2 574 -1 637 -1 443 

Verksamhetens nettokostnader   -38 335 -35 825 -59 294 -57 574 -54 156 -38 026 -35 415 

                  

Skatteintäkter   31 577 30 169 47 270 46 007 45 038 31 577 30 169 

Kommunalekonomisk utjämning   4 262 3 140 6 393 6 378 4 710 4 262 3 140 

Generella statsbidrag   4 118 4 644 6 178 5 992 7 030 4 118 4 644 

Verksamhetens resultat   1 622 2 128 546 804 2 622 1 931 2 538 

                  

Finansiella intäkter 4 1 340 130 1 349 30 383 1 340 127 

Finansiella kostnader 5 -538 -1 096 -696 -391 -1 184 -535 -1 093 

Finansnetto   802 -966 654 -361 -801 805 -965 

                  

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT   2 425 1 161 1 200 443 1 822 2 736 1 573 

varav jämförelsestörande poster 6 548 366 471 -  
548 366 

 
 

Kassaflödesanalys               

        KONCERNEN REGIONEN 

        2021 2020 2021 2020 

Mnkr       jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Löpande verksamhet               

Periodens/årets resultat       2 425 1 161 2 736 1 573 

Investeringsbidrag       -37 -35 -17 -13 

Avskrivningar, nedskrivningar       1 868 1 677 1 637 1 443 

Utrangeringar       21 23 20 23 

Orealiserade kursförändringar       -1 284 -85 -1 284 -85 

Upplösning bidrag infrastruktur       30 30 30 30 

Avsättningar       2 830 677 2 835 676 

Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar     -33 -5 -33 -5 

Värdeförändring sålda finansiella tillgångar       -8 583 -8 583 

Justering av rörelsepåverkande poster       0 0 0 0 

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring             

av rörelsekapital       5 811 4 025 5 916 4 224 
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Förändring rörelsekapital               

Ökning(-)/minskning(+) förråd       -67 -147 -67 -147 

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar       1 733 750 1 851 703 

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder       -2 834 -343 -3 230 -755 

Justering för uppbokad kortfristig skuld avseende övertaga leasingavtal - -45 - - 

Övriga rörelsekapitalpåverkande poster       9 -3 -2 -3 

Kassaflöde från löpande verksamhet       4 652 4 237 4 468 4 022 

                

Investeringsverksamhet               

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar   -3 361 -3 577 -3 176 -2 754 
      

Justering för övertagna leasingavtal avseende spårvagnar   - 606 - - 

Förvärv av finansiella tillgångar       -5 941 -8 726 -5 941 -8 728 

Avyttring av finansiella tillgångar       3 853 7 544 3 853 7 544 

Kassaflöde från investeringsverksamhet       -5 379 -4 122 -5 195 -3 928 
        

Finansieringsverksamhet               

Ökning(-) långfristiga fordringar       -92 -20 -92 -20 

Minskning(+) långfristiga fordringar       2 0 2 0 

Ökning(+) långfristiga skulder       472 571 481 10 

Minskning(-) långfristiga skulder       -25 -64 -14 -21 

Justering för uppbokad långfristig skuld avseende övertagna leasingavtal - -561 - - 

Justering för årets aktiverade investeringsbidrag     37 35 17 13 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet       393 -40 393 -19 

                

KASSAFLÖDE       -334 75 -334 75 

                

Ingående likvida medel       3 204 1 930 3 205 1 930 

Utgående likvida medel       2 870 2 004 2 871 2 005 

 

Balansräkning           

    KONCERNEN REGIONEN 

    2021 2020 2021 2020 

Mnkr Not augusti Bokslut augusti Bokslut 

            

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar           

Immateriella tillgångar   642 461 549 365 

Materiella tillgångar           

 - Byggnader och mark   21 970 20 690 21 946 20 663 

 - Maskiner och inventarier   9 873 9 875 5 760 5 725 

 - Finansiell leasing   723 752 119 139 

Finansiella anläggningstillgångar 7 1 187 1 063 3 730 3 606 

Summa anläggningstillgångar   34 395 32 841 32 104 30 498 

            

Bidrag till infrastruktur   369 399 369 399 
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Omsättningstillgångar           

Förråd   549 482 547 481 

Kortfristiga fordringar   3 423 5 156 3 236 5 087 

Kortfristiga placeringar 8 17 054 13 705 17 054 13 705 

Kassa och bank   2 870 3 204 2 871 3 205 

Summa omsättningstillgångar   23 895 22 547 23 709 22 478 

Summa tillgångar   58 659 55 787 56 182 53 375 

            

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

Eget kapital           

Årets resultat   2 425 1 822 2 736 1 832 

Resultatutjämningsreserv   165 165 165 165 

Övrigt eget kapital   10 565 8 739 10 229 8 397 

Summa eget kapital   13 155 10 725 13 130 10 394 

            

Avsättningar           

Avsättningar pensioner 9 23 681 21 059 23 681 21 059 

Övriga avsättningar   2 790 2 581 2 662 2 449 

Summa avsättningar      26 470 23 640 26 343 23 508 

            

Skulder           

Långfristiga skulder 10 6 070 5 623 5 024 4 557 

Kortfristiga skulder 11 12 964 15 798 11 685 14 915 

Summa skulder   19 034 21 421 16 709 19 472 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder   58 659 55 787 56 182 53 375 

            

Ansvarsförbindelse pensioner 12 22 911 22 713 22 911 22 713 

 

Redovisningsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats enligt kommunallagen (2017:725), lagen om kommunal 
bokföring och redovisning, (2018:597) och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR). Dessa rekommendationer gäller den juridiska personen VGR och 
koncernens sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaper 
De sammanställda räkenskaperna ska ge en sammanfattande och rättvisande bild av VGR:s 
totala ekonomiska ställning och resultat oavsett om verksamheten bedrivs i förvaltnings- 
eller bolagsform enligt bestämmelserna i lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Koncernens avgränsning 
De sammanställda räkenskaperna omfattar de juridiska personer där VGR har ett betydande 
inflytande (minst 20 procent av rösterna) och där omsättning och/eller tillgångar är av 
betydelse i förhållande till VGR:s resultat- eller balansräkning, eller tillför ytterligare väsentlig 
information. Företag och kommunalförbund där VGR har ett betydande inflytande men 
som inte ingår i de sammanställda räkenskaperna har en omsättning och/eller 
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balansomslutning som är mindre än 2 procent av regionens skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

Konsolideringsprinciper 
Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolideringsmetod, vilket innebär att ägd andel av koncernföretagens räkenskapsposter tas 
med i de sammanställda räkenskaperna. VGR:s bokförda värden på aktier i dotterbolag har 
eliminerats mot dotterbolagens egna kapital. Tillgångar och skulder, samt intäkter och 
kostnader för dotterbolagen har upptagits i de sammanställda räkenskaperna till den del som 
motsvarar ägd andel. Därefter har interna mellanhavanden tagits bort. 

VGR:s redovisningsprinciper är vägledande vid upprättande av de sammanställda 
räkenskaperna. 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster definieras som sällan förekommande poster som inte är 
extraordinära och som uppgår till minst 80 miljoner kronor, och som är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. Posterna särredovisas i not till 
resultaträkningen och kassaflödesanalysen. 

Periodisering 
Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av resultat och finansiell ställning för den 
aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförts det år då förbrukning skett och 
inkomster intäktsförts det år intäkten genererats. 

Skatteintäkter 
Skatteintäkter redovisas enligt rekommendation R2 från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Skatteintäkter periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten 
intjänas. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på den prognos Sveriges 
Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret och används vid 
beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. 

Avskrivningar 
Avskrivning av immateriella och materiella anläggningstillgångar för den beräknade 
nyttjandeperioden görs med en linjär avskrivning baserad på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången är färdig att tas i bruk. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

• immateriella anläggningstillgångar 3–10 år 

• maskiner och inventarier 3–15 år 

• markanläggning 20 år 

• byggnader 5–40 år 

På tillgångar som mark, konst eller pågående investeringar görs inga avskrivningar, förutom 
på uppdragsbaserad konst i byggnader. Dessa aktiveras med samma avskrivningstid som 
byggnaden.  

För immateriella tillgångar görs en prövning av nyttjandeperioden för samtliga redovisade 
objekt i samband med delårs- och årsbokslut. När nyttjandeperioden bedömts till längre än 
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fem år beror det på att den följer avtalsperioden samt att den beräknade livslängden är mer 
fem år. 

Komponentavskrivning 
För tillgångar där betydande komponenter har identifierats och där skillnader i 
förbrukningen av dessa förväntas vara väsentlig, tillämpas sedan 2015 
komponentavskrivning. Det gäller för nedanstående kategorier av anläggningstillgångar. 

Anläggningstillgång Avskrivningsintervall 

• stomme 40 år 

• teleanläggning 10 år 

• styr- och reglerteknik 15 år 

• övriga komponenter 20 år 

VGR har bedömt att komponenter ska delas upp för de materiella anläggningstillgångar som 
klassificeras som byggnader och där en rak avskrivning på 30 år har tillämpats. Åtta 
komponenter har identifierats och avskrivningstiden varierar mellan 15 och 40 år. 
Beloppsgräns för respektive komponent är 2 miljoner kronor. För nya byggnadsinvesteringar 
tillämpas komponentavskrivning från och med 2015. 

Komponentavskrivning tillämpas även för tåg som redovisas inom ramen för det helägda 
bolaget Västtrafik. 

Komponentavskrivning för övriga maskiner och inventarier ska göras om 
anläggningstillgången innehåller enskild del där värdet överstiger 1 miljon kronor. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärde med avdrag för 
nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar. För att klassas som anläggningstillgång ska 
anläggningen ha ett värde över ett basbelopp och en nyttjandetid på minst tre år. Denna 
gräns gäller också för finansiella leasingavtal. När det gäller materiella anläggningstillgångar, 
följs RKR 4 förutom avsnittet som gäller aktiverade lönekostnader. Fastighetsförvaltningen 
inkluderar löneutgift för nedlagd arbetstid samt overheadkostnader för projektverksamheten 
vid aktivering av personalkostnader. Projektverksamheten ska enligt VGR:s modell 
finansieras helt utifrån Västfastigheters investeringsuppdrag. 

Immateriella anläggningstillgångar har tagits upp till anskaffningsvärde med avdrag för 
nedskrivningar och ackumulerade avskrivningar. För att klassificeras som immateriella 
anläggningstillgångar är beloppsgränsen 0,5 miljoner kronor. Bedömning görs löpande om 
behov föreligger av omprövning av nyttjandeperiod eller nedskrivning. 

Lånekostnader 
VGR redovisar lånekostnader i enlighet med RKR R4. Detta innebär att inga lånekostnader 
ingår i anskaffningsvärden för anläggningstillgångar. 

Lager och förråd 
Lager och förråd har värderats till det lägsta värdet av anskaffningsvärde och verkligt värde. 

Finansiella tillgångar och skulder 
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Från räkenskapsåret 2019 redovisas finansiella tillgångar och skulder enligt RKR:s 
rekommendation R7. 

De finansiella tillgångar som innehas för att generera värdestegring ska klassificeras som 
omsättningstillgångar och efter första redovisningstillfället redovisas till verkligt värde. 

Emissions- och transaktionskostnader i samband med utgivandet av grön obligation har inte 
bedömts vara av väsentlig betydelse och har därför inte periodiserats. 

Pensioner 
Pensioner redovisas enligt den kommunala bokförings-och redovisningslagen, vilket innebär 
att pension som intjänats före 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning utan redovisas 
som ansvarsförbindelse. Pensioner som är intjänade under året, samt utbetalda pensioner 
som är intjänade till och med 1998, redovisas över resultaträkningen (blandmodellen). KPA 
Pensions beräkning ligger till grund för beräkning av pensionsavsättningen och 
ansvarsförbindelsen. Avsättningen och ansvarsförbindelsen värdesäkras genom 
basbeloppsuppräkning och försäkringsteknisk ränta enligt riktlinjer som antagits av SKR, 
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (RIPS 19). 

VGR:s bolag redovisar pensionsförmåner som löpande kostnad genom premiebetalningar till 
försäkringsbolag. 

Övriga avsättningar 
Avsättningar redovisas i balansräkningen i enlighet med RKR R9 som innebär att det måste 
finnas en legal förpliktelse till följd av inträffade händelser, att det är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig beräkning 
kan göras. 

Regionfullmäktige beslutade 2014 att med stöd av 2 kap 1§ lagen om vissa kommunala 
befogenheter lämna bidrag till Trafikverket avseende medfinansiering för utbyggnad av E20. 
Bidraget löses upp under en period av 15 år med start i december 2014. 

Leasing 
Finansiell leasing av anläggningstillgångar ska enligt RKR:s rekommendation R5 redovisas 
som anläggningstillgång och skulden till leasinggivaren redovisas i balansräkningen. Övrig 
leasing har klassificerats som operationell och i detta ingår lokalhyror. Av noten Leasing 
framgår vilket åtagande som leasingen innebär kommande år. 

Skuld till personal 
VGR:s skuld till personal - det vill säga semesterlön, övertid, jour och beredskap samt därpå 
upplupna sociala avgifter - har redovisats som kortfristig skuld i löneläget per den 31 augusti 
2021. 

Ansvarsförbindelser 
Uppgifter om borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser redovisas i enlighet med 
rekommendationen RKR R9. 
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Noter 

Not 1 Verksamhetens intäkter             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Patientavgifter     893 823 893 823 

Biljettintäkter     1 377 1 637 - - 

Såld hälso- och sjukvård, tandvård     1 175 1 067 1 175 1 067 

Såld övrig verksamhet     92 75 77 66 

Försäljning av tjänster och material     691 693 756 752 

Hyresintäkter     140 141 149 164 

Riktade statsbidrag     5 180 2 269 5 180 2 269 

Övriga bidrag     778 877 743 837 

Övriga intäkter     995 909 390 341 

varav jämförelsestörande intäkter     736 - 736 - 

Totalt     11 320 8 491 9 362 6 319 

              

Not 2 Verksamhetens kostnader             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Personalkostnader     24 613 21 667 24 050 21 088 

Bemanningsföretag     411 367 394 337 

Köpt hälso- och sjukvård, tandvård     3 877 3 524 3 877 3 524 

Köpt utbildning och kultur     136 145 94 96 

Material och varor     2 663 2 536 2 651 2 520 

Verksamhetsanknutna tjänster     2 034 928 1 870 778 

Läkemedel     3 840 3 808 3 840 3 808 

Lämnade bidrag     1 478 1 111 5 727 5 013 

Bidrag till infrastruktur     30 30 30 30 

Lokal- och energikostnader     1 370 1 263 1 283 1 185 

Sjukresor     18 20 270 224 

Trafikkostnader     5 249 5 130 - - 

Övriga tjänster     989 941 914 862 

Övriga kostnader     1 080 1 169 751 826 

varav jämförelsestörande kostnader     1 257 -727 1 257 -727 

Totalt     47 786 42 639 45 752 40 291 

              

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Immateriella anläggningstillgångar     27 22 7 7 

Byggnader, mark, och markanläggningar     745 619 744 619 
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Maskiner och inventarier     1 026 965 847 777 

Leasingavtal maskiner och inventarier     70 70 38 40 

Totalt     1 868 1 677 1 637 1 443 

              

              

Not 4 Finansiella intäkter             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Ränteintäkter     5 4 4 3 

Värdeuppgång i finansiella placeringar     1 301 96 1 301 96 

Övriga finansiella intäkter     34 30 34 28 

varav jämförelsestörande finansiella 
intäkter 

    1 301 96 1 301 96 

Totalt     1 340 130 1 340 127 

              

Not 5 Finansiella kostnader             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug 

Räntekostnader     16 15 13 12 

Värdesäkring av pensionsavsättning enligt 
RIPS 19 

    284 483 284 483 

Värdenedgång i finansiella placeringar     9 594 9 594 

Övriga finansiella kostnader     228 4 228 3 

varav jämförelsestörande finansiella 
kostnader 

    232 594 232 594 

Totalt     538 1 096 535 1 093 

              

       

Not 6 Jämförelsestörande poster             

       KONCERNEN  REGIONEN  

     2021  2020  2021  2020  

Mnkr      jan-aug  jan-aug  jan-aug  jan-aug  

I verksamhetens intäkter     736   736   

   Statsbidrag för merkostnader Covid-1 från       
år 2020 

    736 -  736 -  

I verksamhetens kostnader     -1257 727 -1257 727 

   Ökat pensionsåtagande på grund av 
längre livslängd 

    -1257   -1257   

  Lägre pensionsåtagande ny beräkning KPA      -  727 -  727 

I finansnetto     1069 -361 1069 -361 

  Realiserade vinster på finansiella 
placeringar 

    14 3 14 3 

  Orealiserade vinster på finansiella 
placeringar 

    1287 93 1287 93 

Delsumma jämförelsestörande i finansiella 
intäkter 

    1301 96 1301 96 

  Realiserade förluster på finansiella 
placeringar 

    -6 -586 -6 -586 

  Orealiserade förluster på finansiella 
placeringar 

    -3 -8 -3 -8 

  Räntedel pensionsskuld ändrade 
beräkningsantagande 

    - 137 - 137 
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  Indexering på avsättning statliga 
finansieringar 

    -223 - -223 - 

Delsumma jämförelsestörande i finansiella 
kostnader 

    -232 -457 -232 -457 

Totalt jämförelsestörande poster     548 366 548 366 

              

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     augusti december augusti december 

Aktier i hel- och delägda bolag som 
konsolideras 

    - - 2 580 2 580 

Övriga aktier och andelar     597 562 560 526 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, garantikapital   201 201 201 201 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, kapitaltillskott   34 34 34 34 

Långfristigt lån till Kommunalförbundet Svenskt 
Ambulansflyg 

  116 24 116 24 

Långfristiga fordringar, övriga     1 2 1 2 

Kundfordringar Folktandvårdens 
frisktandvårdsavtal 

    238 240 238 240 

Totalt     1 187 1 063 3 730 3 606 

              

Not 8 Kortfristiga placeringar             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     augusti december augusti december 

Räntefonder     7 999 10 664 7 999 10 664 

Aktiefonder     9 049 3 038 9 049 3 038 

Övriga kortfristiga placeringar     5 3 5 3 

Totalt     17 054 13 705 17 054 13 705 

              

              

Not 9 Pensionsavsättningar             

Samtliga poster inkluderar särskild 
löneskatt, mnkr 

Ingående 
värde 2021 

Pensions-
utbetal-

ningar 

Nyintjänad 
pension 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning 

Övrigt 
Utgående 

värde     
2021-08-31 

Förmånsbestämd ålderspension 21 037 -338 1 413 284 1 269 23 665 

Särskild avtalspension, visstidspension 21 -4 -2 0 0 15 

Totalt 21 059 -342 1 411 284 1 269 23 681 

              

Not 10 Långfristiga skulder             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     augusti december augusti december 

Obligationslån     1 000 1 000 1 000 1 000 

Investeringsbidrag     633 631 142 131 

Långfristig leasingskuld     627 652 72 86 

Kommuninvest i Sverige AB     3 810 3 340 3 810 3 340 

Totalt     6 070 5 623 5 024 4 557 
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Not 11 Kortfristiga skulder             

      KONCERNEN REGIONEN 

      2021 2020 2021 2020 

Mnkr     augusti december augusti december 

Leverantörsskulder     2 546 4 454 1 830 3 801 

Pensionsavgifter inkl. särskild löneskatt     940 1 191 940 1 191 

Semesterskuld, lön, jour, beredskap, övertid inkl soc avg   2 787 3 376 2 744 3 318 

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

    4 467 4 684 3 639 3 715 

Arbetsgivaravgifter, källskatt     1 153 1 163 1 133 1 143 

Övriga kortfristiga skulder     1 070 929 1 399 1 747 

Totalt     12 964 15 798 11 685 14 915 

              

Not 12 Ansvarsförbindelse pensioner             

Mnkr   
Ingående 

värde 2021 

Pensions-
utbetal-

ningar 

Ränte- och 
basbelopps-
uppräkning 

Övrigt 
Utgående 

värde       
2021-08-31 

Pensionsförpliktelser inkl. särskild löneskatt   22 713 -887 342 743 22 911 

Summa pensioner ansvarsförbindelse   22 713 -887 342 743 22 911 

 

Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisning             

  Ack. Ack. Avvikelse     Avvikelse 

  utfall budget utfall- Årets Budget  prognos- 

Mnkr augusti augusti budget prognos 2021 budget 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD             

Företrädare             

Hälso- o sjukvårdsstyrelsen 259,9 66,7 193,1 50,0 0,0 50,0 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden 61,3 47,1 14,2 -14,0 -19,0 5,0 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 30,9 -37,1 68,0 -70,0 -130,0 60,0 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 204,0 173,5 30,5 185,0 140,0 45,0 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 90,1 26,3 63,9 66,0 0,0 66,0 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 31,9 34,8 -2,9 4,0 9,0 -5,0 

              

Utförare             

Sahlgrenska Universitetssjukhuset -154,4 127,4 -281,8 -447,6 0,0 -447,6 

NU-sjukvården 21,4 -1,2 22,6 -18,7 0,0 -18,7 

Södra Älvsborgs Sjukhus -128,9 14,9 -143,8 -230,0 0,0 -230,0 

Skaraborgs Sjukhus -71,3 26,3 -97,5 -200,0 0,0 -200,0 

Sjukhusen i Väster -107,1 15,8 -122,9 -180,2 0,0 -180,2 

Närhälsan 375,6 36,3 339,3 270,0 0,0 270,0 

Regionhälsan 42,8 26,5 16,3 -14,5 -12,6 -1,9 

Folktandvården Västra Götaland 56,9 30,0 26,9 15,0 -21,0 36,0 
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Habilitering & Hälsa 37,9 18,4 19,5 15,0 0,0 15,0 

Koncernjustering hälso- och sjukvård -3,2 0,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 

Summa hälso- och sjukvård 747,8 605,7 142,1 -570,0 -33,6 -536,4 

              

REGIONAL UTVECKLING             

Företrädare             

Regionutvecklingsnämnden 56,0 102,2 -46,3 0,0 0,0 0,0 

Miljönämnden 17,5 3,7 13,7 5,0 0,0 5,0 

Kulturnämnden -6,3 -15,9 9,6 0,0 0,0 0,0 

Kollektivtrafiknämnden -69,7 -70,7 0,9 -106,0 -106,0 0,0 

              

Utförare             

Naturbruksstyrelsen 7,5 0,3 7,2 -5,0 -5,0 0,0 

Turistrådet Västsverige AB 5,8 0,0 5,8 5,0 0,0 5,0 

Göteborgs botaniska trädgård 2,7 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 

Styrelsen för folkhögskolorna 16,5 3,6 12,9 4,5 0,0 4,5 

Förvaltningen för kulturutveckling 8,2 1,3 6,9 0,8 -3,0 3,8 

GöteborgsOperan AB 44,3 -56,2 100,5 5,5 0,0 5,5 

Göteborgs Symfoniker AB 20,6 -2,6 23,1 0,0 0,0 0,0 

Film i Väst AB 24,1 5,0 19,1 0,0 0,0 0,0 

Regionteater Väst AB 3,7 0,4 3,2 0,0 0,0 0,0 

Västtrafik AB -414,2 -360,5 -53,7 -530,1 0,0 -530,1 

Koncernjustering regional utveckling 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

Koncerneliminering obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 

Summa regional utveckling -278,9 -388,3 109,4 -618,8 -114,0 -504,8 

              

SERVICEVERKSAMHETER             

Västfastigheter 100,2 79,6 20,7 15,4 12,9 2,5 

Regionservice 34,7 -3,1 37,8 -20,0 -31,0 11,0 

Hälsan och Stressmedicin 2,2 -2,1 4,4 4,9 -2,5 7,4 

Summa serviceverksamheter 137,2 74,3 62,9 0,3 -20,6 20,9 

              

REGIONGEMENSAMT             

Regionstyrelsen 799,8 72,7 727,1 666,0 0,0 666,0 

Revisorskollegiet 4,2 0,5 3,6 3,6 0,0 3,6 

Patientnämnder 2,9 0,5 2,4 3,5 0,0 3,5 

Summa regiongemensamt 806,9 73,7 733,2 673,1 0,0 673,1 

TOTALT FÖRVALTNINGAR OCH BOLAG 1 413,0 365,5 1 047,5 -515,4 -168,2 -347,2 

              

CENTRAL FINANSIERING             

Koncernbank 1 328,2 0,0 1 328,2 1 343,6 0,0 1 343,6 

Moderförvaltning -316,5 130,5 -446,9 465,0 611,0 -146,0 

Summa central finansiering 1 011,8 130,5 881,3 1 808,6 611,0 1 197,6 

Koncernjustering   0,0 0,0 0,0 -93,2 0,0 -93,2 

TOTALT KONCERNEN 2 424,8 496,0 1 928,8 1 200,0 442,8 757,2 

 
Investeringsredovisning           
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Fastighetsinvesteringar inkl. investeringar utanför plan 
(>250mnkr) 

Ack utfall 
t.o.m. 

augusti 
2021 

Total 
 budget 

Total 
prognos 

Prognos 
avvikelse 

Budget 
 2021 

            

Botaniska trädgården, nybyggnad växthus och besökscentrum 34 491 491 0 15 

Högsbo specialistsjukhus 529 1 618 1 487 -131 454 

SkaS Skövde, akut-/service-och psykiatriblocket 1619 2 463 2 463 0 687 

SkaS Skövde, PCB-sanering 51 307 307 0 99 

SU Östra sjukhuset, tillbyggnad Drottning Silvias barn och 
ungdomssjukhus 

2 269 2 383 2 312 -71 38 

SU Östra sjukhuset, förlossning, neonatal, höghus 200 1 848 1 848 0 26 

SU Östra sjukhuset, försörjning, logistik och teknisk infrastruktur 561 789 715 -74 284 

 
SV Alingsås lasarett om- och tillbyggnad Framtidens närsjukhus 

547 565 558 -7 10 

 
SV Kungälvs sjukhus ny vårdbyggnad för somatisk vård 

1167 1211 1194 -17 8 

SÄS Borås, nybyggnad psykiatrins kvarter 798 906 878 -28 116 

VF Skövde sjukhus infrastruktur 207 458 449 -9 125 

VT Ringödepån 511 1 970 1 688 -282 277 



 

 Västra Götalandsregionen • Delårsrapport augusti 2021   55 
 

Nämnder och styrelser 
Västra Götalandsregionen består av politiska nämnder och 
styrelser som ansvarar för att leda, beställa och utföra i enlighet 
med fastställda mål och uppdrag. Följande avsnitt är en kortfattad 
sammanfattning av deras rapportering till och med augusti 2021. 

Västra Götalandsregionens 
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Nämnder och styrelser i korthet 

Regional utveckling 

Regionutvecklingsnämnden 
I februari beslutades om en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2021–2030 och 
under våren har arbetet intensifierats med genomförandet av strategin. De fyra 
kraftsamlingarna har resurssatts och fyra uppstartsseminarier har genomförts. 

Regionutvecklingsnämnden har under 2021 infört ett stöd för laddinfrastruktur för 
tunga och lätta fordon motsvarande 70 miljoner kronor per år. 

I juli 2020 enades EU om ett återhämtningspaket kopplat till pandemin. En av paketets 
delar är fonden React EU där 93 miljoner kronor destinerades till Västsverige. 
Regionutvecklingsnämnden beslutade i juni 2021 om medfinansiering till nio projekt. 

Resultatet till och med augusti var 56 miljoner kronor. 

Miljönämnden 
Regionstyrelsen beslutade i januari att anta en koldioxidbudget för Västra Götaland. 
Budgeten visar hur mycket utsläppen behöver minska varje år för att länet ska uppfylla 
sin del av Parisavtalet. Miljönämnden har beslutat att ta fram förslag till 
uppdragsbeskrivning och sammansättning av det forskarråd som ges uppdraget att 
utvärdera klimatarbetet i Västra Götaland och ge rekommendationer om vilka insatser 
som behöver prioriteras inom länet för att minska klimatutsläppen i den takt som 
behövs för att nå Parisavtalet. 

Under 2020 beredde miljönämnden förslag på Miljömål2030 för VGR:s verksamheter 
som efter remiss antogs av regionstyrelsen och slutgiltigt av regionfullmäktige den 13 
april 2021. 

Resultatet till och med augusti var 17,5 miljoner kronor. 

Naturbruksstyrelsen 
I förvaltningens test- och demonstrationsmiljöer har utvecklingsprojekt inom 
växtodling, markbördighet och sensorteknik fortskridit i stort sett enligt plan. De sista 
delarna i bioraffinaderiet på naturbruksskolan Sötåsen har installerats. En labb- och 
pilottork för spannmål uppförs på naturbruksskolan Uddetorp och en askfilterteknik för 
gårdsbaserade biogasanläggningar utvecklas. 

Årets ansökningssiffror visade en uppgång med ca 25 procent i antal 
förstahandssökande vid jämförelse med föregående år. Vid terminsstarten i augusti 
startade 220 gymnasielever (194 året innan) sin utbildning vid förvaltningens skolor. 

Resultatet till och med augusti var 7,5 miljoner kronor. 

Turistrådet Västsverige AB 
Med anledning av pandemin har Turistrådet delvis ställt om verksamheten. Mer fokus 
har lagts på att bidra till att rädda verksamheter och arbetstillfällen och mindre på 
internationell marknadsföring. 

En stor digital utbildningsinsats genomfördes under våren där 300 personer från 200 
verksamheter deltog och behandlade ämnen som hållbarhet, värdskap, digitalisering och 
affärsutveckling. 
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Hållbarhetsklivet är den strategi som styr Turistrådets verksamhet. Vid augusti månads 
slut var 35 kommuner och 350 verksamheter anslutna till Hållbarhetsklivet. 

Resultatet till och med augusti var 5,8 miljoner kronor. 

Styrelsen för Botaniska trädgården 
Verksamheten har i stor omfattning präglats av fastighetsfrågor, särskilt planering inför 
nya växthus med besökscentrum. Botaniska har fortsatt många besökare, men färre än 
under föregående rekordår. Vissa begränsade publika aktiviteter har kunnat genomföras 
under hösten, i enlighet med pandemirestriktionerna, även skolelever och deltagare vid 
Gröna Rehab har kunnat tas emot i viss omfattning. 

Botaniska kommer att fortsätta arbeta för att nå ut digitalt genom filmer, sociala media 
och livesändningar. 

Botaniska har tilldelats Tripadvisors Travellers' Choice Award 2021. Utmärkelsen 
innebär att Botaniska tillhör de främsta 10 procenten sevärdheter världen över. 

Resultatet till och med augusti var 2,7 miljoner kronor. 

Kultur 

Kulturnämnden 
Pandemins konsekvenser har slagit hårdast mot de enskilda kulturutövarna och det fria 
kulturlivet. De tillfälliga statliga krisstöden har utformats för att täcka akuta behov. I maj 
beviljades 1 000 konstnärer i Västra Götaland ett stipendium på 57 000 kronor vardera. 

Statens kulturråd fördelade i maj drygt 226 miljoner kronor i krisstöd till 431 aktörer i 
Västra Götaland för uppskjutna och inställda evenemang samt särskilda behov av bland 
annat stödföretag som bokare, ljus- och ljudtekniker. 

Resultatet till och med augusti var -6,3 miljoner kronor.  

GöteborgsOperan AB 
Stort fokus har varit att upprätthålla kontakten med publik digitalt. 

I augusti spelades föreställningar för 270 personer i salongen. Detta skedde efter ett 
omfattande arbete för att välkomna publiken tillbaka på ett tryggt och säkert sätt enligt 
gällande restriktioner. 

Efter beskedet om att publikrestriktionerna hävs från och med september kommer från 
och med oktober fulla salonger (1 276 platser på Stora scenen) öppnas upp. 
Förberedelser för att genomföra detta på bästa och tryggaste sätt för både publik och 
medarbetare pågår. 

Resultatet till och med augusti var 44,3 miljoner kronor. 

Göteborgs Symfoniker 
Verksamheten startade upp i augusti med utomhuskonserter vid Bohus Fästning i 
Kungälv. Sju konserter på tre veckor genomfördes med 500 som högsta tillåtna 
publikantal per konsert. 

I augusti var det säsongsöppning i Konserthuset - den första konserten med vuxen 
publik i Konserthuset sedan mars 2020. På grund av krav på avstånd mellan sällskap 
begränsades antalet besökare till 272 per konsert. 

Resultatet till och med augusti var 20,6 miljoner kronor. 
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Film i Väst AB 
Produktion av film har pågått i Västra Götaland under hela pandemin och hösten har 
börjat med en rivstart av ansökningar för samproduktion med Film i Väst. 

Inställda premiärer, arrangemang och festivaler under året har medfört lägre kostnader. 

Resultatet till och med augusti var 24 miljoner kronor. 

Regionteater Väst AB 
Regionteater Väst har utökat antalet föreställningar som erbjudits skolorna under året, 
anpassat samarbetet med skolor och kommuner efter de förutsättningar pandemin gett. 

Regionteater Väst har anställt fler frilansare genom extra medel. Personalen mår trots 
pandemin bra, genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och omställning av 
verksamheten där man fortsatt skapa scenkonst och ha kontakt med den unga publiken. 

Under pandemin har den digitala pedagogiska verksamheten utökats. 

Resultatet till och med augusti var 4 miljoner kronor. 

Styrelsen för kulturutveckling 
Museer och besöksmål hölls stängda årets fem första månader och annan verksamhet 
med externa parter ställdes om till digitala plattformar. 

För att skapa utrymme för kompetensväxling kopplat till det pågående 
förändringsarbetet har Kulturutveckling varit återhållsamt med ersättningsrekryteringar. 

Resultatet till och med augusti var 8,2 miljoner kronor 

Styrelsen för folkhögskolorna 
Under perioden har folkhögskolorna fått utökade resurser för yrkeskurser såväl som 
allmänna kurser. Detta har lett till utökning av vårdutbildningsplatser, kockutbildning 
och uppstart av entreprenörskapsutbildning. Verksamhetsresultaten visar på att 
deltagarna har klarat folkhögskolestudier via fjärrundervisning på ett bra sätt. Hösten 
2021 startas verksamhet upp på plats för närmare 1 500 deltagare. Flera projekt pågår 
som stöttar unga vuxna utan studier eller arbete. 

Resultatet till och med augusti var 16,5 miljoner kronor. 

Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiknämnden 
I maj beslutades ett reviderat Trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025 i 
regionfullmäktige efter en process med bred dialog och förankring. I det nya 
programmet är målnivåerna anpassade till situationen med pandemin. 

Under våren har fokus i de delregionala kollektivtrafikråden varit på konsekvenser av 
pandemin, effektiviseringar i trafiken och möjligheterna att öka andelen hållbart resande 
efter pandemin. 

Resultatet till och med augusti var -69,7 miljoner kronor. 

Västtrafik AB 
Västtrafiks verksamhet och ekonomi fortsätter att påverkas starkt av pandemin. 
Resandet har minskat med 18 procent jämfört 2020 och med hela 40 procent jämfört 
2019. Inför lättnader av restriktionerna är den främsta prioriteten att återfå kunderna.  
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Regeringen har beslutat om statsbidrag motsvarande tre miljarder kronor för 2021. 
Ansökan är inlämnad, men det finns ännu ingen information om beviljat belopp. 

Resultatet till och med augusti var -414 miljoner kronor 

Hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Pandemin har inneburit att aktiviteter har anpassats eller senarelagts när det gäller 
omställningen. Samverkan med kommunerna har varit fortsatt god och användandet av 
digitala lösningar har utvecklats. 

Viktiga händelser under perioden: 

• Beslut om Införande av tarmcancerscreening i Västra Götalandsregionen för invånare i 
åldrarna 60–74 år. 

• Beslut om att ställa sig bakom Plan för långvarig icke malign smärta i Västra 
Götalandsregionen 2021–2025 

Resultatet till och med augusti var 259,9 miljoner kronor. 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
Händelser under perioden i urval: 

• För att uppnå ökad tillgänglighet för barn och unga som söker vård för psykisk 
ohälsa har ett förändrat arbetssätt (En väg in) samt en gemensam utredningsenhet 
till Sahlgrenska Universitetssjukhuset skapats. Uppdraget sträcker sig över tre år 
och innebär även utvecklat arbetssätt och samverkan inom de fem BUP-
förvaltningarna samt mellan BUP och primärvården.  

• Fortsatt omhändertagande av rekommendationerna kring uppdraget om ökad 
tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin. 

• Arbetet med att etablera Mini-Maria från år 2022 inom västra nämndens område 
fortsätter. 

• Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd yttrade sig i mars över förslag angående 
Utbudspunkt Wieselgrensplatsen, och förordade det alternativ som innebär 
ersättningslokaler för specialistmottagningarna på Lundby specialistsjukhus 
(exklusive operationsavdelning) samt lokaler för primärvård, verksamheter inom 
Regionhälsan, tandvård och lokaler för mobila team. Rätt utformat anser 
nämnden att detta kommer att utgöra en samlad och lättillgänglig utbudspunkt 
för vårdverksamhet på Hisingen. 

• Östra nämnden har beviljat en ansökan från Västra Götalands Bildningsförbund 
inom området ofrivillig ensamhet hos äldre. 

Resultatet för hälso- och sjukvårdsnämnderna till och med augusti var 418,2 miljoner 
kronor. 

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
Behovet av covid-19-vård har minskat kontinuerligt under de senaste månaderna. På 
grund av pandemin försämrades tillgängligheten under sommaren, vilket till stor del 
beror på neddragningen av elektiv vård. Utmaningen har varit att säkerställa elektiva 
operationer som måste göras av medicinska skäl. 

Årets början har inneburit stora ansträngningar för alla medarbetare inom 
organisationen. Sjukhuset har under 2020 och 2021 genomgått en omfattande och snabb 
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omställning under extraordinära omständigheter. En sjukhusövergripande plan för 
återhämtning har upprättats. 

Resultatet till och med augusti var -154,4 miljoner kronor. 

Styrelsen för NU-sjukvården 
Antalet patienter under januari till augusti översteg patientantalet 2020. Genom att flytta 
medarbetare till de enheter som för tillfället har den största belastningen har vi-
tänkandet bland ledare och medarbetare utvecklats på ett positivt sätt. 

Pandemin har inom vissa medicinska vårdområden lett till minskad tillgänglighet, bland 
annat inom ortopedi, kirurgi, öron- näsa och hals samt kvinnosjukdomar. 

Resultatet till och med augusti var 21,4 miljoner kronor. 

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus 
Inflödet till den somatiska akutmottagningen har varit högre än 2020. Distanskontakter 
har ökat med 29 procent i år. Medelvårdtiden är högre än innan pandemin vilket i första 
hand beror på att patienter med covid-19 har längre vårdtid. Tillgängligheten för 
förstabesök är lägre än före pandemin och SÄS arbetar med att öka 
mottagningskapaciteten samt att öka den köpta vården. 

SÄS arbetar med ett omfattande omställningsprogram för en ekonomi i balans i 2022. 

Resultatet till och med augusti var -128,9 miljoner kronor. 

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 
Stora resurser har ställts om för att möta det ökade behovet av vårdplatser på särskilda 
pandemienheter samt ett utökat antal vårdplatser på intensivvårdsavdelning. 

Flera aktiviteter är genomförda under året, nya arbetssätt och mötesformer och en tydlig 
utökning av digitala vårdformer. Processutvecklingen kopplas så långt som möjligt till 
arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö. 

Pandemin har inneburit stora ansträngningar för många medarbetare, vilka har 
omfördelats till andra enheter än den ordinarie arbetsplatsen. Samarbetet mellan olika 
enheter och verksamheter på sjukhuset har stärkts och nya arbetsformer har utvecklats. 

Resultatet till och med augusti var - 71,3 miljoner kronor. 

Styrelsen för Sjukhusen i väster 
Sjukhusen i väster har kunnat tillhandahålla en förhållandevis god tillgänglighet, högre 
än regionen i genomsnitt. 

Under perioden har vårdinnehållet fastställts för kommande Högsbo Närsjukhus. 
Projektet följer plan. 

Resultatet till och med augusti var -107,1 miljoner kronor. 

Styrelsen för Regionhälsan 
Bland händelser i förvaltningens olika verksamheter kan bland annat nämnas att: 

• Tillfällig regional smittspårningsenhet hade ett högt tryck i början av året vilket 
dock minskade i takt med att smittspridningen minskade. 

• Bedömningsteamen har fått ett nytt uppdrag att utreda kognitiva 
funktionshinder på remiss från vårdcentralerna. 
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• Det hälsofrämjande arbetet har påverkats av den pandemin. Antalet recept på 
fysisk aktivitet har halverats, både från Rehab och vårdcentralerna. 

Resultatet till och med augusti var 43 miljoner kronor. 

Primärvårdsstyrelsen 
Vaccinering, PCR-provtagning, arbete i tillfälliga lokaler och skyddsutrustning har 
präglat perioden. Pandemin har inneburit en rejäl knuff för den digitala utvecklingen. 

Det faktum att befintlig vård skjutits upp förväntas bli en stor utmaning framåt. 

Resultatet till och med augusti var 376 miljoner kronor 

Tandvårdsstyrelsen 
En stor utmaning för förvaltningen är tillgänglighet till narkostandvård och 
bemanningsbrist, framförallt gällande tandsköterskor i storstadsregionen, men även 
tandläkare i landsort samt tandhygienister och specialisttandläkare i hela regionen. 

Uppdraget om munhälsobedömningar på barn 0–2 år har hittills fullföljts enligt plan. 
Arbetet med att utveckla den digitala arbetsplatsen, exempelvis genom att införa digitala 
vårdmöten, digitala kallelser och digital avtrycksteknik, pågår enligt plan. 

Resultatet till och med augusti var 56,9 miljoner kronor. 

Styrelsen för Habilitering & Hälsa 
Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering har fortsatt, vilket har gett positivt 
resultat. Andel digitala vårdmöten och digitala tolkuppdrag ligger fortfarande på en hög 
nivå. Produktionen har återhämtat sig under våren och är nu på samma nivå som innan. 
Förvaltningen har ett uppdämt vårdbehov främst kopplat till uteblivna hörsel- och 
synrehabiliteringar. 

Andel uteblivna besök är på en mycket låg nivå inom synverksamheten efter att SMS-
påminnelse samt schemalagd återuppringning införts, vilket underlättar av- och 
ombokning av tid. 

Resultatet till och med augusti var 38 miljoner kronor. 

Regiongemensamt och service 

Regionstyrelsen 
Koncernkontoret har samordnat arbetet under pandemin, bland annat genom regional 
stab. Stabsarbetet fortgår, men har under året successivt skiftat fokus från hantering av 
covid-19-vård till vaccinsamordning och tillgång till annan vård som fått anstå på grund 
av pandemin. 

Regionstyrelsen har fått ett utökat bemyndigande till och med 31 december att ta en mer 
aktiv roll i styrningen av åtgärder för förbättrad tillgänglighet för att nå målet om att 
uppfylla vårdgarantin. En regional särskild tillgänglighetsledning har tillsatts för att leda 
tillgänglighetsarbetet. 

Resultatet till och med augusti var 800 miljoner kronor. 

Fastighetsnämnden 
Regionstyrelsen har under perioden april till augusti beslutat om genomförande av två 
nya ägarstyrda investeringsprojekt samt ett investeringsprojekt med Mariestads kommun 
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som hyresgäst. Under sommarperioden har fyra ägarstyrda investeringsprojekt samt två 
mindre ägarstyrda investeringsprojekt färdigställts. Projekten avser bland annat om- och 
tillbyggnad på Mölndals sjukhus, ny-ombyggnation för neonatal på NU-sjukvården samt 
utbyggnad och samlokalisering av infektionssjukvård inom Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Under året har förvaltningen arbetat med effektivare hantering av rumsdata, 
framtagande av säkerhetsskyddsplan samt långsiktig underhållsplanering 

Resultatet till och med augusti var 100 miljoner kronor. 

Servicenämnden 
Inom Regionservice pågår ett omfattande utvecklingsarbete i form av medverkan i 
flertalet regionala utvecklingsprojekt för ökad produktivitet och effektivisering av 
serviceleveranserna. Bland de stora utvecklingsprojekten kan nämnas den regionala 
logistik- och försörjningsstrategin innefattande projektet Materiel i vården 2.0. Internt 
pågår ett projekt för införande av ett gemensamt affärssystem för logistik och 
försörjning. 

Resultatet till och med augusti var 35 miljoner kronor. 

Nämnden för Hälsan och Stressmedicin 
Hälsan och Stressmedicins verksamhet har växt under 2021, främst med uppdraget 
Tillsammans i VGR. Dessutom förbereds nu övertagandet av Gröna rehab, som kommer 
in som en ny del i förvaltningen vid årsskiftet. 

Alla planerade evenemang, motionslopp mm har varit inställda under hela 2021 och 
dessutom har inte Tillsammans i VGR kunnat utökas med ett kulturerbjudande som 
varit planen. 

Resultatet till och med augusti var 2,2 miljoner kronor. 
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