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Värdöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och sjukvärdsnämnden och styrelsen för
Alingsäs lasarett

1. Allmänna förutsättningar
Parter

Denna värdöverenskommelse är tecknad mellan västra hälso- och sjukvärdsnämnden
(beställare) och st3Telsen för Alingsäs lasarett (utförare)
Giltighetstid

Överenskommelsen gällerför perioden 2017-01-01 - 2017-12-31
Utgängspunkter
Värdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och regierar inriktning, vol3mier,
ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden. Verksamheten ska planeras över
ärets tolv mänader sä att god tiUgänglighetkan upprätthällas.
Viktiga underlag för denna värdöverenskommelse är:
• föregäende ärs värdöverenskommelse
• gäUande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt
regionala värd- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens
verksamhetsomräde

•
•
•

Regionfullmäktiges budget och Regionstyrelsens Regiongemensamma riktlinjer för
detaljbudgetarbete 2017 (RS 04149-2016)
västra hälso- och sjukvärdsnämndens mäl- och inriktningsdokument
strategiska frägeställningar frän utförarens styrelse

Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade styrdokument. Vid en
mälkonflikt mellan andra regionala styrdokument och budgeten gäller den senast antagna
budgeten.

Vid flerärig överenskommelse ska justeringar göras mellan ären, i enlighet med de
fömtsättningar som anges i regionens budget och regiongemensamma riktlinjer för
detaljbudgetarbetet. Det gäller ocksä de förändringar som uppdatering av resursfördelningsmodeUen kan komma att innebära.

2. Uppdrag
Alingsäs lasaretts uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvärd i enlighet med precisering i
bilaga 1.
Hälso- och sjukvärden ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvahtet grundad pä
evidens samt följa regionalt gjorda prioriteringar. Socialstyrelsens föreskrift och allmänna räd
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska vara vägledande i detta
arbete.

Värden ska vara likvärdig och patientanpassad där diagnostisering och behandling sker pä
jämlika vUlkor. En jämlik hälso- och sjukvärd innebär att värd och behandling ges pä hka
viUkor, och med gott bemötande, tUl alla, oavsett bostadsort, kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller älder.
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Inom ramen för uppdraget ska utföraren samverka med andra värdgivare, kommuner och
myndigheter. Samverkan syftar till att pä ett strategiskt plan n5^tja varandras kunskaper och
bygga upp gemensamma mtiner för att säkerställa värdens kvalitet utifrän kunskap och

patientens perspektiv. Syftet är att använda de sammantagna resurserna pä bästa sätt för att nä
uppsatta mal.

Alingsäs lasarett ska arbeta systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
ätgärder och integrera dessa i hälso- och sjukvärden. Utföraren ska ingä i det regionala
Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvärd (HFS) och ska fortsätta att utveckla och
följa upp arbetet i enlighet med intentionerna för HFS, Socialstyrelsens riktlinjer och
regionuppdrag (RS 138-2011).
Befinthga utbudspunkter där Alingsäs lasarett idag bedriver verksamhet är basen för denna
värdöverenskommelse. Vid förändring ska samräd ske mellan hälso- och sjukvärdsnämnden
och Ahngsäs lasarett enligt gäUande reglemente. Beställaren ska löpande informera om kända
förändringar i värdutbud hos övriga värdgivare som kan komma att päverka utförarens
verksamhet.

Ekonomisk ersättning

Omfattning, vUlkor och ersättning för uppdraget framgär av büaga 2. Den ekonomiska
ersättningen baseras pä de fömtsättningar som anges i Västra Götalandsregionens budget och
Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbete 2017 (RS 04149-2016).

Förändringar jämfört med föregäende värdöverenskommelse
I bUaga 3 specificeras de förändringar som gjorts gentemot föregäende värdöverenskommelse.
Specifikationen omfattar förändringar i uppdrag, vol5mier och ersättning.
Uppföljning
Uppföljning av uppdraget, inklusive omfattning och periodicitet, specificeras i bilaga 4.
Gmnden för uppföljning är RegionfuUmäktiges mäl och fokusomräden, regionala indikatorer
samt hälso- och sjukvärdsnämndens mäl- och inriktningsdoknment.

Koncemkontoret ska samordna den nppföljning som begärs in frän utföraren i syfte att
undvika dubbelrapportering.

3. Förändrade fömtsättningar
Om det under överenskommelseperioden uppstär väsentbgt förändrade fömtsättningar har

respektive part rätt att begära överläggningar. Om förändringarna är pä gmnd av ofömtsägbar
händelse som ingen av parterna kan räda över, finns ett gemensamt ansvar att hantera den
uppkomna Situationen. Eventuella förändringar ska regieras i tiUäggsöverenskommelse
alternativt översyn av heia överenskommelsen. Om partema inte är överens avgör
regionstyrelsens ägamtskott hur ärendet ska hanteras.
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4. Undertecknande parter
Västra Götaland 2016-10 -

Nicklas Atte^ord

Stfen Kristiansson

Ordförande HSN

Ordförande stjnrelsen för
Alingsäs lasarett

Västra hälso- och sjtikvärdsnämnden

i
Ansvarig tjänsteman
Koncernkontoret

Hans Hohnberg
Sjukhusdirektör Alingsäs lasarett
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Bilaga 1 Precisering av värduppdraget
Precisering av basuppdrag
Basuppdraget omfattarexempelvis fungerande akutsjukvärd, värd som inte kan vänta, säsom
cancervärd och väl fungerande omhändertagande av de mest sjuka äldre och midtisjuka. Detta
specificeras vidare nedan.

Denna värdöverenskommelse regierar följande värd vid Alingsäs lasarett till invänarna i
Västra Götaland:

•

Oplanerad värd

•

Planerad värd

Uppdrag oplanerad värd

Alingsäs lasarett har ett helhetsansvar för verksamheten dygnet mnt inom sjukhusets alla
specialiteter. För att tillgodose det medicinska omhändertagandet som krävs vid livshotande
tiUständ eller akut allvarligt insjuknande/skada ska speciaüserad akutsjukvärd bedrivas
dygnet mnt inom sjukhuset. TiUgängligheten vid akutmottagningama ska vara god och
sjukhuset ska verka för att väntetiderna kortas.

Patienter som söker pä akutmottagningen men som inte bedöms vara i behov av värd pä
länssjukvärdsnivä ska hänvisas rätt värdnivä men inte awisas. Nattetid när akutmottagningen
är stängd bedrivs verksamheten i samverkan med näraliggande akutmottagningar.
Uppdrag planerad värd

Den planerade värden kan innehällaimperativ värd och övrig planeradvärd. Imperativ värd
avser planerad värd som behöver genomföras i närtid för att patienten inte ska ta skada eller
avhda tiU exempelcancersjukvärden. Med övrig planeradvärd avses den värd som ges utifrän
faststäUda basvolymer och regionala tiUgänghghetssatsningar.

Alingsäs lasarett ska delta i det regiongemensamma arbetet för att optimera kapacitetsutn5ntjandet vid regionens samtliga sjukhus. Den planerade värden ska kännetecknas av god
tillgänglighet.

Alingsäs lasaretthar säväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt ansvar för värdgarantin inom
sjukhusets specialiteter. Det ekonomiska ansvaret innebär att Ahngsäs lasarett betalar för den
garantivärd patienter, som inte har kunnat beredas plats vid sjukhuset, fär hos andra
värdgivare.

Alingsäs lasarett ska ge adekvat Information tiU den patient som önskar utnyttja valfriheten.
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Värdutbud somatisk värd
Akiitklinik

Anestesiklinik
Medicinklinik

Kirurg- och ortopedklinik

Akutmottagning, administration och service
Intensiwärd, Operation, anestesi, radiologi
Invärtesmedicin, geriatrik, diabetologi, reumatologi,
hematologi, gastro- och enterologi, kardiologi med
hjärtmottagning och klinisk fysiologi
AUmänkirurgi, urologi, gynekologi, öron- näsa- hals,
ortopedi

Palliativ värd och värd i livets slutskede ingär som en del av grundätagandet. Alingsäs lasarett
tar emot patienter med "öppen retur" dygnet runt.

Alingsäs lasarett har samverkansavtal med Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) omkonsultationer
inominfektionssjukvärd och onkologisk värd. Uppdragen tiU SÄS finansieras via södra hälsooch sjukvärdsnämndens värdöverenskommelse med SÄS. Historisk rest sedan är 2004.
Samverkansavtal mellan Alingsäs lasarett och SödraÄlvsborgs sjukhus finns ocksäför
konsultationer inom psykiatrisk värd. Uppdraget finansieras via de bäda sjukhusens
värdöverenskommelse med respektive hälso- och sjukvärdsnämnd.

Alingsäs lasarett har tidigare tillhandahällit anestesitid för speciahsttandvärd enhgt separat
avtal med Folktandvärden och fakturerat tandvärden för motsvarande anestesitid. För 2017

har inget sädant avtal tecknats.
Därutöver omfattar basuppdraget:
• Prioriterade mäl i västra hälso-och sjukvärdsnämndens "Mal och inriktningsdokument
2017" (HSN V2016-00100), se büaga 4

•

Värd tiU invänare i Region HaUand enligt samverkansavtalvüket innehär att de har
samma rätt tül värd som invänare i Västra Götaland.

•

Värd i enlighet med tillämpningsanvisningar Valfrüiet i värden (HS63-2015)
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Precisering av övriga uppdrag
Här anges dels planerade regionala förändringar som päverkar ersättningen tiU Alingsäs
lasarett 2017, dels förändringar som päverkar ersättningen i förhällande tiU
värdöverenskommelsen 2016, se även bilaga 3. Avsnittet avslutas med en beskrivning av
värdniväer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen.

•

Uppdrag finansierade via Hälso- och sjukvärdsstyrelsen, sammanställning bilaga 2d.

•

2017 inleds en omstäUning av hälso- och sjukvärden. Omställningsarbetet delas in i tre
omräden; "Den nära värden", "Koncentration av värd" och "Digitala värdformer och
tjänster". Omställningsarbetet kan komma att innebära tilläggsöverenskommelser
under 2017. Parterna behöver aktivt delta/bidra i arbetet sä att nödvändiga
förändringar kan genomföras.

•

Under 2015 formulerade den pohtiska ledningen i Västra Götalandsregionen ett
uppdrag att se över modeUer för ersättning av hälso- och sjukvärd. Inom detta uppdrag
kommer nya modeUer för ersättning att testas som piloter under 2017. Val av modeller
har sin utgängspunkt kring styrprincipema för omställningen av värden. Ett
pilotomräde kommer att vara försök med värdebaserad ersättning. För Alingsäs
lasarett innebär det en värdebaserad ersättning av och höft- och knäartroplastik.
Piloten kommer att preciseras i tilläggsöverenskommelse.

•

Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen regi enligt bUaga 5.

Förändringar jämfört med föregäende värdöverenskommelse
Effekter av regional produktionsstyrning 2015
Regionst3n-elsens beslut om regiongemensam produktionsstyrning (2013-12-10, RS 20712012) innebar en koncentration av definierade ätgärder tül specifika sjukhus i Västra
Götalandsregionen. Tül följd av detta beslut överfördes är 2015 operationer av rektalcancer

frän Ahngsäs lasarett tül Södra Älvsborgs sjukhus. Motsvarande ekonomisk regiering är inte
gjord i värdöverenskommelsen 2016.

Stängning av primärvärdsjourmottagning natt
Efter samräd mellan västra hälso- och sjukvärdsnämnden och st5nrelsen för Ahngsäs lasarett
stängdes lasarettets nattöppna primärvärdsjourmottagning den 15 febmaii 2016.

Uppdrag upphör om att tUIhandahälla gynekologi till Närhälsans specialistmödravärd
Ahngsäs lasaretts uppdrag om att via konsultavtal tillhandahäUa gjmekologi till Närhälsan
speciahstmödravärd har under 2016 avslutats.
Ordnat införande

Ordnat införande för läkemedel och metoder, där introduktionsfinansiering frän HSS upphör,
finansieras frän 2017 av hälso- och sjukvärdsnämndema. Ersättningen tül Ahngsäs lasarett
utbetalas genom särsküd framstäUan. Ersättningen avropas efter faktiska kostnader, dock
maximalt upp tül den överenskomna nivän.
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Riktat ägartillskott till västra hälso- och sjukvärdsnämnden
Tillskottet avser finansiering av uppdrag som genom ägarbeslut älagts sjukhuset och som
innebär en kostnadsökning som sjukhuset inte kau päverka; till exempel trygghetscentraler,
nya städrikthnjer och SOS Alarm. Tillskottet avser ocksä förstärkt ersättning för riktat
uppdrag om valfrihetsvärd.
Värdniväer

Nedan beskrivs värdniväer och ansvarsfördelning i Västra Götalandsregionen. Ahngsäs
lasaretts värduppdrag definieras som och utförs pä länsjukvärdsnivä.
Länssjukvärd
Med länssjukvärd avses speciahserad öppen och sluten värd som kräver medicinska och
tekniska resmser eher annan kompetens som inte omfattas av uppdrag inom
primärvärdsnivän.

Regionsjnkvärd
Regionsjukvärd definieras som den värd som samordnas med Västra Götalandsregionen som
upptagningsomräden.
Rikssjukvärd
Rikssjukvärd enhgt Socialstyrelsens beslut och värd av rikssjukvärdskaraktär definieras i
denna överenskommelse som all värd med heia Sverige som upptagningsomräde. Region- och
rikssjukvärd samt värd av rikssjukvärdskaraktär sammanfattas ofta i begreppet
högspecialiserad värd.

Ansvarsfördelning mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och övriga sjukhus
inom Västra Götalandsregionen
Värdansvaret för högspeciahserad värd definieras genom regiondirektörens verkstälhghetsbeslut (dnr RS 150-2015), som baserar sig pä regionstyrelsens beslut om reviderade
tillämpningsregler avseende värdansvar för högspecialiserad värd (dnr RS 488-2011).
Sahlgi-enska Universitetssjukhusets uppdrag "Sista utposten" beskrivs i RSK 640-2005.
Den del av överenskommelsen som avser region- och rikssjukvärd är en samverkansprocess
meUan ägare, beställare och utförare. Regionstyrelsen samordnar processen. Beslut fattas av
Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och Göteborgs hälso- och sjukvärdsnämnd och
västra hälso- och sjukvärdsnämnden. Västra Götalandsregionens fem hälso- och
sjukvärdsnämnder ska samverka före beslut.
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Bilaga 2 Ersättningsbilagor
Utbetalning sker i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om ersättningsmodell för
sjukhusvärd (RS583-2004/RSK602-2008). Belopp nedan innefattar indexuppräkning enligt
Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2017 (RS 04149-2016).

2 a Sammanställning av ersättning länssjukvärd
Fast ersättning
(tkr)
Sluten somatisk värd

Rörlig ersättning
(tkr)

Total ersättning
(tkr)

113 527

128 796

242 322

73 964

73 964

147 928

Oppen somatisk värd
Riktade uppdrag (inkl.
receptläkemedel och ordnat
införande är 3)
Totalt ersättningstak

115 450

505 700

2 b Värdvolymer länssjukvärd
Volym

Somatisk värd (exklusive DRGersatt öppenvärd)

-

Ersättning (tkr)

GenomsnittUg
ersättning (kr)

345 194

Sjukhusvärdtillfallen

6 620

DRG poäng

5 891

Ytterfall

227 053

38 542

15 269

Besök

24 005

102 872

DRG-ersatt öppenvärd

-

Besök

7 367

Poäng

1 169

11

45 056

38 542
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Volym

Forts. Volymer länssjukvärd.

Genomsnittlig
ersättning (kr)

Ersättning
(tkr)

Riktade uppdrag

Akut- och jourmottagning

31 940

Hjälpmedel vid medicinsk
behandling

2 081

Transporter över länsgränser

287
1 040

Köpt värd

30 882

Receptläkemedel, ApoDos
1 207

Hälsofrämjande sjukhus

17 662

Närhälsan rehab och

dagrehabilitering
1 069

Bassäng
25 000

Tilläggsbudget 2016
4 220

Ordnat införande

Fria läkemedel bam och unga

62

2016 och 2017

Summa riktade uppdrag

115 450

Beskrivning av riktade uppdrag
Akut- och jourmottagning

Sjukhuset ska vid akutmottagningen bedriva akutvärd inom specialitetema internmedicin,
kirurgi och ortopedi mellan klockan 08.00-21.00. Verksamheten utgörs huvudsakligen av akut
poliklinisk behandling, akutinläggning av patienter som kräver sluten värd, akut intensivvärd,
och katastrofberedskap. Akutmottagningsverksamheten bar ett planeringstal som är satt till
18 500 besök per är.
Hjälpmedel vid medicinsk behandling

Ersättning för hjälpmedel som används vid direkt sjukvärdande behandling. Hjälpmedlet skall
ordineras till patient i ordinärt eller särskilt boende för att möjliggöra värd och behandling i
hemmet. Ordination samt vilka produkter som ingär styrs av "Regelverk för hjälpmedel".

Även kostnader för inkontinenshjälpmedel ersätts genomdessa medel. Sjukhuset bar
betalningsansvar för de hjälpmedel för medicinsk behandling som ordineras pä lasarettet.
Transporter över länsgränser

Avser kostnader för ambulanstransporter utanför regionen av patienter folkbokförda i
Mittenälvsborg.

12

Värdöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och sjukvärdsnämnden och styrelsen for
Alingsäs lasarett
Köpt värd
Kostnad for köpt värd frän andra huvudmän dar sjukhuset har kostnadsansvaret for utford
värd. Remittering görs efter medicinsk prövning enligt upprättade rutiner inom sjukhuset. Fär
lasarettet betydande kostnader pä grund av remittering till sädan utomregional
högspecialiserad värd som ligger utanfor Sahlgrenska Universitetssjukhusets uppdrag, kan det
ligga till grund for omforhandling.
Receptläkemedel, ApoDos
Kostnadsansvaret for receptläkemedel ligger pä sjukhusen.
Hälsofrämjande sjukhus
Inkluderar medel for resurs for fortsatt arbete med att vidareutveckla det hälsofrämjande
arbetet utifrän de mäl och indikatorer som är utarbetade av HFS, samt resurs for

hälsofrämjande logopedinsatser i näromrädet.
Närhälsan rehab och dagrehabilitering
Avser kostnader for Närrehabmottagning Sörhaga och dagrehabilitering som drivs av
Närhälsan enligt avtal med Alingsäs lasarett. Verksamheten innefattar arbetsterapi och
sjukgymnastik.
Bassäng
Avser kostnader for rehabiliteringsbassäng.

Tilläggsbudget
Alingsäs lasarett tilldelas 2015 extra ekonomiska resurser om 25 mnkr for att täcka
ekonomiska obalanser. Ersättningen kvarstär till dess beslutet revideras. Medfor inga
ytterligare krav pä prestationer utöver tidigare beslutad överenskommelse, ersättningen
utbetalas som riktat uppdrag.
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2 c Principer för ersättning till utföraren
Ersättningen är fördelad mellan abonnemang (=verksanihetsanslag), prestationsersättning,
ersättning för riktade uppdrag och särskild framställan. Den totala ersättningen utgör det sä
kallade ersättningstaket. Säväl fast som rörlig ersättning erhälls upp till angivet tak. Utöver
ersättningstaket kan sjnkhuset inte päräkna nägon ersättning sävida ingenting annat avtalats
eller beslutats i särskild ordning.
Fast ersättning och prestationsersättning

För den prestationsrelaterade somatiska öppenvärden ersätts sjukhuset dels med en rörlig
ersättning som motsvarar 50 procent av fullpriser per prestation, dels en fast andel för
äterstäende 50 procent av den prestationsrelaterade värden sä kallat verksamhetsanslag.
Sluten somatisk värd ersätts med ett sjukhusspecifikt DRG-pris per poäng. Sjnkhuset ersätts
för ett sammanhängande värdtülfälle inom sjukhuset och utifrän en gemensam
diagnosgruppsrelaterad viktlista. För särskilt kostsamma värdtiUfäUen, sä kallade
kostnadsytterfaU, fär sjukhuset utöver DRG-priset en särsküd ersättning.

Ersättning för dagkirurgisk verksamhet och viss annan öppen värd sker pä basis av gemensam
ätgärdsrelaterad viktlista (Nord DRG-0) och sjukhusspecifika priser per DRG-poäng.
För övrig öppen värd sker ersättning för läkarbesök och behandlingar med specifika priser för
oüka typer av besök.

Patientavgifter
Utföraren debiterar patientavgifter enligt de regier som fastställts av Västra
Götalandsregionen. Vid beslut om förändring av patientavgiftens storlek justeras det samlade

ersättningsutrymmet sä att förändringen bhr ersättningsneutral för utförare. Patientavgifter
behälls av utföraren.

Riktade uppdrag

Ersättning avseende riktat uppdrag kan enligt Västra Götalandsregionens ersättningsmodeU
utgä för uppdrag som inte har direkt samband med den patientrelaterade hälso- och
sjukvärden, som forskning och utveckhng men ocksä för uppdrag som är svärt eUerolämpligt
att prestationsersätta, säsom ambulansverksamhet, recepüäkemedel eUernystartad
verksamhet. Riktade uppdrag betalas ut med en tolftedel per mänad. Alla riktade uppdrag
finns beskrivna i bilaga 3.
Särskild framställan

Uppdrag som initialt kan vara svärbedömda avseende starttidpunkt och/eUer volym ersätts
efter särskild avstämning
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Regional produktionsstyrning
Produktionsvolymer för 2017 utgär frän de volymer som har funnits under 2016 om inte

förändringar i VÖK medför ändrade volymer.
Utöver basvolymer som finansieras inom ramen för värdöverenskommelsen finns sen tidigare
tilläggsuppdrag som finansieras mot avrop enhgt särskild ordning. Dämtöver tillkommer 2017
ytterhgare tillgänglighetssatsningar som finansieras med medel för utökad tillgänglighet som
ställts tül Hälso- och sjukvärdsstyrelsens (HSS) förfogande i budget för Västra
Götalandsregionen 2017.
Framtagna produktionsvolymer kommer att foljas inom "PK" 2017.

I bilaga 5 äterfinns gällande priser för tülgänghghetsuppdrag som avropas. Ersättningen för
nppdrag inom ryggkirurgi, höft- och knäproteskimrgi samt obesitas-kirurgi kan komma att
päverkas av püoter inom översynen av ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvärd.
Ekonomisk uppföljning av tilläggsuppdrag sker enligt särskild rutin pä samma sätt som 2016.
Tillkommande beslut ägartillskott RS

Regionst)Telsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-27 att inför 2017 tülföra hälso- och
sjukvärdsnämndema riktat ägartUlskott om totalt 150 mnkr. Tillskottet sker dels genom 50
mnkr som kompensation för fattade ägarbeslut eUer tecknade nya avtal. Denna ersättning till
sjukhusen ska arbetas in som prisökning i värdöverenskonnnelserna. Dämtöver tiUförs hälsooch sjukvärdsnämndema 100 mnkr som förstärkt ersättning till sjukhusen för det riktade
uppdraget om valfrihetsvärd. Alingsäs lasarett fär för 2017 1,04 mnkr att arbeta in som
prisökning i värdöverenskommelsen.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-09-27 ocksä att hälso- och
sjukvärdsnämndema fär disponera ett utökat utrymme om totalt 250 mnkr för att ersätta
sjukhusen för Produktion utöver de i överenskommelsema fastställda taken, sä kaUat bmtet
tak. Samtidigt beslutade Regionstyrelsen att ge i uppdrag till regiondirektören att utforma en
modell för denna ersättning som stimulerar tül ökad produktivitet. Modeüen ska utformas sä
att den ökade ersättningen utöver taknivän maximalt kan utgä med 250 mnkr för 2017. Den
extra ersättningen tül sjukhusen fär hanteras för 2017 genom tüläggsöverenskommelser.
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2 d Information om tlllkommande ersättning trän Reglonfullmäktige

(RF) och Regionstyrelsen (RS) samt Hälso- och sjukvärdsstyrelsen
(HSS) 2017
Daterad 2016-10-12

Ersättning avseende
Satsning pä bättre akutsjukvärd i VGR
Statsbidrag 2017 utifrän
flyktingsimationen/flyktingströmmar
Standardiserade värdförlopp

D-nr/

RF/RS/

Belopp

Kommentar

HSS

tkr

HS 243 -2015

HSS

9 390

HS 2016 -00111

HSS

1 500

HS 2016 -00004

HSS

1344

SUMMA

HSS beslutade den 28 September 2016 om statsbidrag 2017. Eftersom ekonomisk fördelning
mellan förvaltningarna ännu inte är fastställd för samthga är ovanstäende sammanställning
inte komplett.
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Bilaga 3 Förändringar jämfört med föregäende
värdöverenskommelse
Beskrivning av uppdrag

Värdvolymer (om sä

Ersättning

och förändring

är aktuellt/möiligt)

(tkr)

Totalt ersättningstak
föregäende är

Ersättningsform

489 509^

Indexuppräkning 2 %

9 790

Ordnat införande,

4 220

(introduktionsfinansiering
frän HSS upphör)
-200

Konsultationer till
Närhälsans

specialistmödrahälsovärd
Riktat ägartillskott för
finansiering av uppdrag som
älagts sjukhusen genom
ägarbeslut

1039

1 211

Jämställda löner
Fria läkemedel barn och

62

unga är 2016 och är 2017
Friskvärdsbidrag
Totalt ersättningstak

69
505 700

^Ersättning i VÖK 2016 (492 386 tkr) reducerad med 2 876 tkr (1 632 tkr, till följd av effekterav regional
produktionsstyroing 2015, samt 1 244 tkr, till följd av stängning av primärvärdsakutmottagning natt frän 15
februari 2016).
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Bilaga 4 Uppföljning
Regionfullmäktiges mal och fokusomräden
Regionfullmäktiges strategiska mal är en sammanhällen och tiUgänglig hälso- och sjukvärd
som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt alltid utgär ifrän den enskilda personens
behov och erfarenheter. Det strategiska malet är nedbrutet i nedanstäende prioriterade mal och
fokusomräden
Prioriterat mäl

Fokusomräde

Patientens ställning inom
hälso- och sjukvärd ska stärkas

Uppfylla värdgarantin
Utveckla ett personcentrerat arbetssätt
Förbättra akutvärdskedjan

Den medicinska kvaliteten ska

öka och den organisatoriska
effektiviteten förbättras

Minska antalet värdskador och antalet virdrelaterade infektioner

Samtliga verksamheteter inom hälso- och sjukvärden ska
prestera bättre än genomsnittet i nationella Jämförelser
Skapa ett sammanhället värdsystem och förstärka den nära
värden

Uppföljning av regionfullmäktiges mal och fokusomräden sker enhgt regionens anvisningar
för rapportering av regionala indikatorer. I utförarens verksamhetsplan anges de aktiviteter
som ska bidra tiU uppfyllelse av regionfullmäktiges mäl och fokusomräden. Inrapportering
sker av utföraren via de ordinarie rapporteringssystem i enhghet med de riktlinjer som anges
av Västra Götalandsregionen.

Uppföljning av indikatorer kopplade till regionfullmäktiges mäl och fokusomräden sker i
ordinarie rapporteringssystem, i enlighet med de riktlinjer som anges av Västra
Götalandsregionen.

Beställaren hämtar utförarens inrapportering i Systemen. Vid eventuella awikelser eller annat
behov av information/fördjupning kan bäda parter initiera en dialog i samband med ordinarie
dialogmöten.
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Västra hälso- och sjukvärdsnämndens mal och fokusomräden samt beställning av länssjukvard
Prioriterade mal

Utöver regionfullmäktiges mal har Västra Hälse- och sjukvärdsnämndens nedanstäende övergripande prioriterade mal för 2017 (Dnr HSN V2016-00100). Värdomräden
och behovsgmpper som västra hälso- och sjukvärdsnämnden särskilt lyfter fram inför 2017 är cancersjukvärd, logopedi, psykiatri, palliativ värd och sköra äldre
Nämnden vill eftersträva den nära värden

Värd som man behöver ofta skall finnas nära patientema, medan värd som ges mer sällan kan koncentreras och ges pä annan ort/plats i Västra Götalandsregionen
Utveckla värdsamverkan

Alla värdgivare ska, var och en för sig, och tiUsammans bidra till en god samverkan för att ge en sammanhällen värd och omsorg av de som har behov av insatser frän
flera parter. I första hand avses en väl fungerande samverkan mellan region och kommun

Nämndens mal för länssjukvärd:
• Följsamhet till fastställda värdgarantitider, med särskilt fokus pä allvarliga/livshotande sjukdomar sä som cancer.
• Säkerställa att värdkoordinator/kontaktsjuksköterska med särskilt fokus pä allvarliga/livshotande sjukdomar sä som cancer finns.
• Alla patienter, särskilt inom psykiatrin, som har behov av samordnad värd när de skrivs ut frän sjukhus, skall ha en dokumenterad SIP (Samordnad
Individuell Värdplan).
Beställning av länssjukvärd

Aktiviteter Alingsäs lasarett

Uppföljning

Tillhandahälla kontaktsjuksköterska med särskilt fokus pä
patienter med allvariiga/livshotande sjukdomar, säsom
cancer, frän första kontakt till patienten ärfriskförklarad

Säkerställa att patienter inom nämnda
grupper erbjuds kontaktsjuksköterska

Redovisa processen

Följsamhet till nationella riktlinjerför prostatacancer

Införa och följa nationeilt beslutade
standardiserade värdförlopp

Slutenvärdsplatser för specialiserad palliativ värd

Fortsatt erbjuda palliativ slutenvärd

Indikator 57: Aktiv monitorering av
man 75 är eller yngre vid diagnos
med prostatacancer av mycket
lägrisktyp Mäl > 95 %
Redovisa hur sjukhuset arbetar
med palliativ värd
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Beställning av länssjukvärd

Aktiviteter Alingsäs lasarett

Uppfölj'ning

Intervall

Säkerställa att fysioterapeutisk och arbetsterapeutisk
bedömning och behandling päbörjas direkt efter
Inläggning pa sjukhus för att bibehällen och förbättrad

Säkerställa att rutin för ADL-bedömning
definieras i värdprocesserna och att ADLträning päbörjas sä snart som möjligt utifrän
den enskilda patientens behov och
förutsättningar

Hur säkerställs följsamhet till

Delär2

rutinen?

Helär

Alla patienter med behov av samordnad värd efter
utskrivning ska ha en dokumenterad SIP

Säkerställa följsamhet till rutin för SIP

Beskriv rutinen för identifiering av

Delär 2

patienter i behov av SIP

Helär

Säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska ha
tillgäng till sjukhusets samtliga medicinska specialiteter

Särskilt beakta personer med
funktionsnedsättning vid utveckling och
införande av personcentrerad värd

Redovisas via Cockpit genom
uppföljning av RF mäl avseende
personcentrerade värd

Helär

Lägga in alla värdenheter i
Tillgänglighetsdatabasen (TD)

TD

ADL-funktion

Tillhandahälla logopedinsatser för barn och vuxna

Bibehälla befintlig verksamhet inom logopedi
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Delär2

Antalet enheter som är anslutna till

Redovisa sjukhusets
logopediverksamhet och
tillgänglighet till denna

Delär 2
Helär
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Uppföljning
Hälse- och sjukvärdsnämndens mal, som är specifikt riktade tiU utföraren, följs upp i
samband med dialogmöten eller i annan särskild ordning mellan parterna exempelvis genom
att utföraren redovisar resultat ifrän aktuella regionala indikatorer (Dnr HS 2016-0482).

Dialogmöte innebär att utförare och beställare träffas, bade pä pohtisk- och tjänstemannaniva,
för uppföljning av hälso- och sjukvärdsnämndernas mal. Pä dialogmötena kan även andra
aktueUa frägor gällande värden hanteras, exempelvis frän brukarräd och medborgardialog
genomförda av hälso- och sjukvärdsnämnden.
Dialogmöte och uppföljningen av värdöverenskommelsen sker en gang per kvartal.
Uppföljning bestär av tre avsnitt; Produktion och volymer, förändringar och riktade uppdrag
samt mäluppföljning av hälso- och sjukvärdsnämndens mäl.
Värddata
Uppföljning av värddata görs av beställaren genom data som utföraren rapporterar till
Koncernkontoret via Vega. Vid eventueUa awikelser eUer annat behov av
information/fördjupning kan bäda parter initiera en dialog i samband med ordinarie
dialogmöten.

Kvalitets reg ister och regionala kvalitetsindikatorer
Värdgivaren ska delta i för verksamheten relevanta kvalitetsregister (Dnr HS 2016-00482).
De kvalitetsmätt och mälniväer som ingär i utförarens uppdrag framgär av uppföljnings-

verktyget "Kvartalen" som omfattar de regionala kvalitetsindikatorema med regionala mältal
(Dnr HS 2016-00482). Beställarna hämtar uppgifter frän "Kvartalen".
http://www.registercentrum.se/sv/kvartalen
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Bilaga 5 Basvolymer och tillgänglighetssatsningar i egen
regi
Under 2017 kommer Västra Götalandsregionen fortsatt följa upp planerad Produktion inom de
diagnosomräden som utgör "PK". Inom dessa diagnoser har Västra Götalandsregionen störst
Problem med tillgängligheten; 80 % av patienter som väntar pä första besök och behandling
fiims här.

Koncemledningsgrupp hälso- och sjukvärd har beslutat 2016-09-29 att ställa sig bakom
basvolymer och tilläggsuppdrag för 2017 enligt nedan. Produktionsvolymer for 2017 utgär

frän de volymer som har funnits under2016om inte forändringar i VÖKmedfÖr ändrade
volymer. Som de) i infÖrandet av ett nytt produktionsplanefingssystem "Procap" har en
teknisk justering gjort i samverkan med utförarförvaltningama. Den tekniska justeringen
behöver följas och kan komma att uppdateras under äret.
De volymer som beslutats kan under äret behöva justeras t ex beroende pä forändringar i
sjukhusens förmäga att uppfyllda sina ätaganden.
I de fall där tilläggsuppdrag ska ske ur ett Regiongemensamt perspektiv, kommer
koncemkontoret att äterkomma med besked hur strömmar mellan forvaltningama ska ske
utifrän de rutiner som tidigare etablerats.
Inom ryggkirurgi och höft-knäproteser är volymer justerade 2017 som del i arbetet med
"Mälbild 2018".

Bas och tilläggsvolymer for Alingsäs lasarett framgär av nedanstäende tabell.
Besök/

Behandling Omräde
Besök
Ortopedi

Bas

2 400

2 150

ÖNH

1650

1650

0

Gynekologi

1000

1000

0

Urologi
Allmän kirurgl

Behandling

TUlägg

Totait

Rygg
Gynekologi

700

700

1550

1 250

250

300

160

160

Övrig ortopedi

1300

1050

250

Allmän kirurgl

1150

950

200

ÖNH

Urologi
Protes

100
180

500

100
180

0

0
0

400

100

Koloskopier
2010 fattade HSU beslut om särskild finansiering av satsning inom koloskopier for
att säkra tillgängligheten till dessa undersökningar som kommit att ersätta
radiologisk diagnostik av sjukdomar i tjocktarmen. Satsningen fortsätter under 2017
och ersätts enligt särskild ordning som tidigare.
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Externa produktionsuppdrag
Upphandlade volymer inom regiongemensamma avtal fordelas pä förslag av
koncemkontoret i samverkan med forvaltningama mellan sjukhusen pä ett sätt som
bäst tillgodoser det samlade behovet inom Västra Götalandsregionen.

5 a Finansiering regiongemensamma uppdrag 2017
Sen tidigare fmns ett Regiongemensamt DRG-pris framtaget for
tillgänglighetsuppdrag, ortopediplan och obesitas. Modellen bar använts 2014, 2015
och 2016. Arbetet bar bereits av en arbetsgrupp med representanter frän

koncemkontoret^ ochrepresentanter frän sjukhusforvaltningama^. Infor 2017 baren
uppräkning skett med 2 % i enlighet med anvisningar i Västra Götalandsregionens
budget för 2017.
Regiongemensamt DRG pris är 2017: 29 316 kr för DRG 1,0
Regiongemensamt pris for öppenvärdsbesök: 2 050 kr

Vid uppbokning av tilläggsuppdrag prognosticeras DRG vikt genom att snitt DRG vikter frän
foregäende är, justerad med aktuell viktlista, används. Det regiongemensamma DRG priset
används, Produktion över bas foljs i PK. Vid bokslut sker fakturering enligt faktisk DRG vikt.
Bokning = fast drg pris*prognosticerad drg vikt * Produktion över bas
Fakturering = fast drg pris* faktisk drg vikt * Produktion över bas
Ersättningen fÖr uppdrag inom ryggkimrgi, höft- och knäproteskimrgi samt
obesitaskirurgi kan komma att päverkas av piloter inom översynen av
ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvärd.

2 Koncemstab hälso- och sjukvärd, avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal; koncemstab utforarstyming
och samordtiing; koncemavdelning data och analys; koncemstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp,
avdelning ekonomi koncemkontoret

^ Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs Sjukhus
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