
Södra Älvsborgs sjukhus



Det här är SÄS 

En del av Västra Götalandsregionen, VGR

SÄS är ett av tre stora länssjukhus i 
regionen

Största delen av vården bedrivs i Borås 
men även i Skene och på andra orter

Vi erbjuder vård via e-tjänster



Vårt uppdrag

SÄS erbjuder akutsjukvård och 
specialistsjukvård med specialiserad 
kompetens inom både öppenvård och 
slutenvård

Vi är ett hälsofrämjande sjukhus som 
sprider kunskap och ger verktyg för att 
fördröja eller i bästa fall förhindra ett 
nytt behov av specialistsjukvård

Vi är ett forsknings-, utbildnings och 
innovationssjukhus



Upptagningsområde 
Sjuhärad

Antal invånare i 
området är ca 300 000



SÄS i siffror

Ca 300 vårdplatser inom somatisk vård

Ca 50 vårdplatser inom psykiatrisk vård

Ca 450 000 vårdtillfällen per år

Ca 3 700 anställda 

Budget för 2022 är 4,2 miljarder kr 

Kostnader för 2021 var 4,4 miljarder kr 



Antal besök och 
behandlingar

Ca 540 besök hos läkare i öppenvård per 
dag

Ca 140 besök på akutmottagningen 
per dygn 

Ca 40 operationer per dygn

Ca 10 förlossningar per dygn



SÄS organisation



SÄS ställer om för att vara 
ett hållbart sjukhus

Hållbar hälso- och sjukvård

Hållbara relationer med våra patienter

Hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs, 
mår bra och stannar

Hållbart samarbete med andra aktörer i 
vårdkedjan 

Hållbar miljö

Hållbar ekonomi och tillgänglighet är särskilt 
prioriterade under 2021 och 2022

Utveckling och patientfokus är nycklar till hållbarhet



+ 300 000

0 år 1-19 år 20-64 år 65-79 år 80 år -

+ 8% + 5%
i arbetsför 
ålder

+ 9% + 6%

+ 27%

Aktivt arbete med 
omställningen av vården



Västra Götalandsregionen, 
VGR

SÄS är en del av VGR

Ett av regionens huvuduppdrag är 

att erbjuda god hälso- och sjukvård 

och verka för en god hälsa

54 000 anställda

Vision ”Det goda livet”



Värdegrund – vårt 
gemensamma förhållningssätt

Mitt handlande och bemötande utgår från 
respekt och förtroende för patienter, 
närstående och medarbetare

Min arbetsinsats är viktig för helheten 

Jag vill utvecklas, lära nytt och dela med 
mig av min kunskap



Vårt gemensamma 
arbetssätt (1)

Vi gör patient och närstående 
delaktiga i vården 

Vi arbetar i team och kombinerar 
process-
och linjeorganisation 

Vi är en lärande organisation som 
ständigt utvecklas



Vårt gemensamma 
arbetssätt (2)

Vi samarbetar, använder resurser 
effektivt och optimerar flöden 

Vi arbetar hälsofrämjande för en hållbar 
framtid 

Vi följer upp verksamheten, återkopplar 
och förbättrar



Långsiktiga strategiska 
fokusområden

Vård i toppklass

Tillsammans med patienten –
för patienten

Den goda arbetsplatsen



Två övergripande strategier

Omställningen är SÄS övergripande 
strategi för att bli långsiktigt 
hållbara i vårt uppdrag

SÄS ska vara en lärande organisation 
och i alla sammanhang ställa sig 
frågan ”Vad kan vi lära i detta?”



Fyra strategiska 
aktivitetsområden

Förbättra kvalitet och 
patientsäkerhet 

Rätt vård i rätt tid av rätt utförare 

Digitalisera för att skapa värde 

Rätt person på rätt plats med rätt 
kompetens 



Förbättra medicinsk kvalitet 
och patientsäkerhet

Varje verksamhet har valt ut viktiga områden 
att förbättra, vilket sammantaget bidrar till 
en vård i toppklass 

Nollvision för trycksår på sjukhuset

Förhindra fall och undernäring

TUF-ombud stöttar i patientsäkerhetsarbetet 
inom alla verksamheter



Rätt vård i rätt tid av rätt 
utförare

Förbättra tillgängligheten när det gäller 
förstabesök, återbesök och behandling

Digitala möten som frigör tid för andra 
besök

Trygg utskrivning till hemmet förhindrar 
onödig återinskrivning 

Samverkan med andra aktörer i 
vårdkedjan



Digitalisera för att skapa 
värde

Sjukhuset förbereder sig inför 
framtidens vårdinformationsmiljö 
genom att utveckla olika digitala tjänster

Stöd- och behandlingsplattformar 
utvecklas, ex. digitala smärtskolan

E-tjänster används allt mer i vården

Mätvärden registreras via mätvärdesapp

Administrativa processer effektiviseras



Rätt person på rätt plats 
med rätt kompetens

Medarbetare ska utvecklas i sitt yrke

Attrahera och rekrytera nya medarbetare

Behålla och utveckla kompetenta 
medarbetare som redan finns

Fortsätta att utveckla ledarskapet

Kliniskt träningscentrum

Utveckla samarbete med lärosäten och 
vårdgrannar



Tre huvudprocesser 

Att vårda patienter med behov av 
specialiserad vård

Att forska, utbilda och innovera

Att förebygga patienters ohälsa



Processorienterad vård

Kvalitet, flöden och tillgänglighet 
utvecklas från ett patientperspektiv

Processledare och ett tvärprofessionellt 
processteam utvecklar vården för 
patientgruppen och har mandat att ta 
beslut om hela vårdkedjan inom SÄS

SÄS har en processmodell som är 
anpassad för att omhänderta det 
nationella och regionala arbetet i 
kunskapsstyrningen



Förebygga patienters 
ohälsa

Insatserna integreras i vården

Fokus på levnadsvanor

‒ Alkohol

‒ Fysisk aktivitet

‒ Matvanor 

‒ Tobak



SÄS förnyar lokaler och 
arbetssätt

Nybyggda psykiatrins kvarter samlar 
psykiatrisk vård för både barn och vuxna

‒ Prisades som världens bästa nybygge för 
psykiatrisk vård på ”Building better healthcare
awards 2021”

Sveriges modernaste infektionsmottag-
ning har byggts på SÄS och invigdes 2021

Planering för införande av Framtidens 
vårdinformationsmiljö

‒ Nya arbetssätt och IT-lösningar till nytta för 
patienterna och medarbetarna i vården



SÄS Skene

Ett samlat och högproduktivt
operationscentrum som tar emot
patienter från alla sjukhus I VGR

En vårdenhet och mottagning med 
inriktning urologi, kirurgi och ortopedi

Ett antal specialistmottagningar

Laboratorieverksamhet

Radiologi



Nära vård

Vården flyttas närmare patienten där 
egenvården är den närmaste vården

Vården blir mer tillgänglig och personcentrerad

Nära står också för kontinuitet, tillit och 
trygghet där fast vårdkontakt är en viktig 
funktion 

Digitalisering är ett sätt att förflytta vården 
närmare patienten 

Videobesök, egenmonitorering, webtidbok och 
1177 är exempel på digitala tjänster och 
arbetssätt



Team nära patienten
Specialistsjukvården arbetar i patientens hem: 

Mobilt akutläkarteam

Närsjukvårdsteam för äldre sjuka med 
komplexa behov

Mobilt team inom specialistpsykiatrin, för 
barn och vuxna

Tidig understödd hemgång – rehab i hemmet
för strokepatienter

Palliativt resursteam

Andningsresursteam

Neonatal hemsjukvård



Läs mer på webben och 
följ oss i sociala kanaler

Extern webbplats

Facebook 

Instagram

LinkedIn

http://www.sas.vgregion.se/
https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr/
http://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/
http://www.linkedin.com/company/södra-älvsborgs-sjukhus



