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1. Sammanfattning
Sjukhuset har god tillgänglighet och fortsatt goda kvalitetsresultat. Arbetet med att göra patienterna mer
delaktiga och till medaktörer i vården har under året varit i särskilt fokus i utvecklingsarbetet. Under året
har arbetet med införande av standardiserade cancervårdförlopp inletts för vissa diagnoser och detta har
fallit väl ut.
Under 2015 har klartecken för om- och tillbyggnation av Alingsås lasarett getts och sjukhuset har under
året arbetat med att få en organisation på plats i verksamheten som kan vara med och samverka med
Västfastigheter under byggtiden. På så vis kan en god vård fortsatt erbjudas patienterna under
byggnationen. Sjukhuset har också påbörjat ett verksamhetsutvecklingsarbete för att utveckla arbetssätt så
att sjukhuset är rustat för att ge patienter vård utifrån den fulla potential som bygget möjliggör.
Under året har verksamheten haft två fokusområden:
Processen för akut vård där test av nytt arbetssätt på akutmottagningen slutförts och utvärderats. Utfallet var
positivt och det nya arbetssättet är nu infört. Alingsås lasarett deltar i VGR:s satsning på akutvårdkedjan
och jobbar nu för fler fasta läkare på akutmottagningen. Processen för akut vård har fortsatt under året
och fokus flyttats vidare till arbetssätten för den akuta vården på vårdavdelning.
Sammanhållen vård för mest sjuka äldre Närsjukvårdsteam har startats under hösten och omsorgskoordinatorer
på akuten har kommit igång med sitt arbete.
Personal
Sjukhusets stora utmaningar är sjukfrånvaron och personalomsättningen. Verksamheten är inte i balans
när sjukfrånvaron ökar och sjukhuset får allt svårare att rekrytera och behålla medarbetare.
Alingsås lasaretts anställda ökar i antal. Sjukhuset har 766 anställda och det är 43 fler i jämförelse med
förra året samma period. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 41 personer och antalet nettoårsarbetare med 24 personer. Det är främst personalkategorin undersköterskor som ökat vilket dels beror på
att det har varit svårare att bemanna med sjuksköterskor under året och dels på att akutmottagningen har
utökat med sex undersköterskor på 85 procent vid införandet av arbete två helger av fem. Personalkostnadsökningen beror dels på att antalet anställda har ökat men också på att kostnad för lön, jour- och
övertidsersättning har ökat. Personalkostnaderna inklusive bemanningsföretag har ökat med 8 procent i
jämförelse med samma period förra året. Det innebär överskridande mot periodens budget på 9,6 mkr.
Totalt har mer- och övertid ökat med 29,5 procent i jämförelse med samma period förra året. Det är
framförallt den kvalificerade övertiden som har ökat. Ökningen är 38,5 procent. Den totala kostnaden för
mer- och övertid för 2015 är 14,4 mkr. Målsättningen år 2015 var att användandet av mer- och övertid
skulle minska i förhållande till 2014. En orsak till ökningen har varit svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor, vilket medfört att befintlig personal har arbetat extra arbetspass på övertid.
Ekonomi
Alingsås lasarett redovisar för året ett negativt resultat om -22,8 mkr, vilket är -11,6 mkr sämre än
föregående års utfall. Kostnaderna har ett resultat på -15,7 mkr och intäkterna ett resultat motsvarande 7,1 mkr. Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 5,5 procent mätt i R12. Budgetavvikelsen består
huvudsakligen av personalkostnader där både egen personalkostnad som kostnader för köp från övriga
sjukhus ökat. Produktionskostnader samt läkemedelskostnader visar även det på ökning mot budget.
Tillgänglighetssatsningen nås inte beroende på brist av kapacitet under början av året men framförallt på
att patienter inte förmedlats i planerad omfattning. Det innebär att intäkterna inte nås enligt plan.
Alingsås lasarett har under året haft en negativ resultatutveckling. Vid delåret i mars bedömdes
prognosen till – 10 mkr och resultatet vid bokslutet blev – 22,8 mkr. I samband med budget 2015
så tillfördes Alingsås lasarett medel motsvarande 25 mkr samtidigt som andra medel togs bort som
exempelvis ersättning för vårdplatser för att nå 90 procentig beläggning. Arbete har därför fortsatt
med att nå verksamhet och ekonomi i balans. Uppföljning och analys av årets löpande resultat har
inneburit att fokus för åtgärder, för att nå en verksamhet i balans.
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2. Regionfullmäktiges mål
Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i
miljöarbetet
Alingsås lasarett följer miljöprogrammet 2014-16 för VGR och verksamheten utvecklas positivt
avseende miljöarbetet över tid och uppfyller målen.
Se vidare beskrivning av måluppfyllelse samt sjukhusets miljöarbete under 4.7 Verksamhetens
miljöarbete.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt
hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för
invånarna att leva ett liv i hälsa
Alingsås lasarett är ett hälsofrämjande sjukhus som arbetar aktivt med hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser för patienter, befolkning och medarbetare på olika sätt.
• Vid sjukhuset finns Hälsokällan dit alla har tillträde och där man kan få information om olika
hälsofrämjande aktiviteter. Under hösten 2015 har en översyn genomförts för att göra denna
information ännu mer tillgänglig och anpassad efter den moderna informationstekniken. I
Hälsokällan kan man också göra levnadsvanetest och få råd om alkohol, tobak, fysisk aktivitet och
stress.
• På sjukhuset finns också hälsocoacher som har till uppgift att samordna det hälsobefrämjande
arbetet för medarbetarna och motivera och engagera medarbetarna till en hälsosam livsstil. Den 10
oktober deltog sjukhusets medarbetare i löploppet Running lights.
• Sjukhuset deltar i ett projekt i samverkan med Alingsås kommun med hälsocertifiering av stadsdelen
Noltorp i Alingsås.
• Alkohol och tobaksprevention. Sjukhuset arbetar med att öka andelen patienter som är rökfria i
samband med operation. Det finns ännu inte någon rutin för utsökning av detta via sökord i
journalen varför ingen statistik kan presenteras i nuläget. Inga kliniker på sjukhuset jobbar
förnärvarande aktivt med AUDIT som frågeformulär avseende alkoholvanor men det finns
tillgängligt som arbetsredskap.
• Patientutbildning som hjärtskola, gruppundervisning av diabetespatienter och skola för patienter
med höftfrakturer har fortgått under året och har till stor del hälsofrämjande innehåll.
• Logopedverksamheten har under året utvecklat sin verksamhet och kan nu erbjuda hälsofrämjande
logoped i hela upptagningsområdet inte som tidigare bara i Alingsås kommun.
• Sjukhuset arbetar med FYSS och FaR. Totalt skrevs 145 recept på helåret 2015, att jämföras med
127 recept 2014. Majoriteten skrivna av sjukgymnaster. Sjukhuset ser att det finns viss ytterligare
förbättringspotential i FYSS/ FaR arbetet.
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att
patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna.
Sjukhuset har generellt god tillgänglighet. För detaljer angående sjukhusets tillgänglighet se under 4.1
Vårdgaranti - tillgänglighet
För att förbättra tillgängligheten har sjukhuset bland annat arbetat med följande områden:
• produktionsplaneringsarbete,
• införande av nytt arbetssätt på akuten,
• införande av standardiserade cancervårdförlopp
• omläggning av arbetssätt på hjärtmottagningen
Sjukhuset arbetar även för att öka antalet besök till specialistsjuksköterskor för att förbättra
tillgängligheten. På kirurgmottagningen har man under året arbetet mycket aktivt med denna fråga
och man har också utökat möjligheterna för att kunna ge behandlingar i direkt anslutning till vissa
typer av besök.
Logopedmottagningen har under året bedrivit ett framgångsrikt arbete för att minska väntetiderna till
förstabesök. Det nya arbetssättet har bland annat innefattat:
• En kö för inkommande remisser (från att verksamheten tidigare varit uppdelad i olika
diagnosområden med olika långa väntetider)
• Omfördelning av interna resurser
• Produktions- och kapacitetsplanering med logistiker och månatliga beslutsmöten
• Ökad bemanning i projektform
• Öppen tidbok
• Kompetensförsörjningsplan utifrån kodning (dvs. logopederna skattar sig gällande hur deras
kompetens ser ut i de olika diagnosområdena för att på sikt kunna arbeta inom fler diagnosområden
vid behov, och därmed minska sårbarheten).

Illustrerar effekten av det förbättringsarbete som logopedin arbetat
med för att minska väntetiderna till förstabesök. Detta arbete vann
i år pris för bästa kvalitetsarbete på Alingsås lasaretts Kvalitetsseminarium.
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en
kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland
Sjukhuset arbetar aktivt med kvalitetsfrågor. Sjukhusets vård håller god kvalitet, för detaljer om vårt
patientsäkerhetsarbete och de mätetal som uppnås i det arbetet hänvisas till 4.6
Patientsäkerhetsarbetet.
• Sjukhuset deltar i de kvalitetsregister som är förekommande i vår verksamhet och uppnår goda
resultat. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med uppföljning och analys av uppnådda resultat för
att kunna förbättra kvaliteten i vården men även utifrån hur vi utnyttjar våra resurser. Under året har
sjukhusets strokeenhet fått hedersomnämnande för god strokevård av Riksstroke.
• Sjukhuset har valt Lean-filosofin som grund för förbättringsarbete. Under året har en utbildning i
förbättringskunskap hållits för alla avdelningschefer för att vidareutveckla sjukhusets utvecklings- och
förbättringsarbete.
• Sjukhuset har ett årligt kvalitetsseminarium där pris för årets bästa kvalitetsarbeten delas ut, men där
det också i programmet finns med uppföljning kring hur det gått för föregående års vinnande projekt
med syfte att uppnå lärande över tid.
• Sjukhuset har under året gjort en sammanslagning av olika råd som funnits på sjukhuset och bildat
ett nytt kvalitetsråd med delvis nytt uppdrag. Syftet är att kunna driva de sjukhusövergripande
kvalitetsfrågorna på ett så bra sätt som möjligt.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att
patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård
Under året har delaktighet och att göra patienterna till medaktörer i vården varit en mycket viktig del
i utvecklingsarbetet. Arbetet med dessa frågor har rört sig starkt framåt. Hur sjukhuset arbetat med att
involvera invånare och patienter i utvecklingsarbete beskrivs under punkt 4.9 Systematisk
återkoppling.
• Sjukhuset finns sedan mars 2015 på Facebook. Syftet med sjukhusets närvaro i sociala medier är att
visa vad vi kan, vilka vi är och vilka vi är till för. Sjukhuset vill vara en tillförlitlig informationskälla för
befolkningen i närområdet, exempelvis i händelse av kris. Syftet är vidare att öka kunskapen om både
Hälso- och sjukvårdens organisation och om den egna hälsan hos befolkningen i närområdet, samt
skapa en kanal för att underlätta dialog med befolkningen. Med hjälp av närvaron i sociala medier vill
vi också underlätta för enheterna på sjukhuset att upprätthålla kontakten med studenter och
feriearbetare för eventuell framtida anställning.
• Antal kontakter som sjukhusets mottagningar haft med patienter i Mina vårdkontakter (1177
Vårdguidens e-tjänster) följs som ett uppföljningsmått på patientdelaktighet. Totalt 609 avslutade
kontakter under 2015, motsvarande siffra för 2014 var 422, således en ökning med 44 procent.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda
invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare
• Sjukhuset har under året startat upp ett närsjukvårdsteam enligt den så kallade Lidköpingsmodellen
som ska verka för en mer sammanhållen vård för de mest sjuka äldre.
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• Regelbundna träffar sker mellan sjukhuset och primärvården i området, dessa möten präglas av ett
gott samarbetsklimat.
• En översyn av de samverkansorganisationer som sjukhuset medverkar i har initierats under året.
• Sjukhuset har under året tagit i bruk ett rum för MDT (multidisciplinära terapikonferenser), vilket
möjliggör att sjukhusets kliniker kan delta i regionala konferenser och att sjukhusets patienter därmed
får vård i enlighet med regionala vårdkedjor.
• På akutmottagningen arbetar omsorgskoordinatorer för att samordna hjälpinsatser och omsorgsbehov. De har genom sina insatser under året kunnat förhindra 30 inläggningar
• Sjukhusets palliativa team har fortsatt sin verksamhet under året där de verkar för en sammanhållen
vård utan gränser i livets slutskede. Under året har 185 remisser inkommit till teamet och 158
patienter har skrivits in.
• Sjukhuset fortsätter sitt arbete med att patienterna får med sig en vård- och läkemedelsberättelse i
samband med utskrivning från vårdavdelning. Frekvensen av patienter som fått detta i samband med
utskrivning från vårdavdelning är på medicinkliniken: 74 procent och på kirurg/ortopedkliniken: 54
procent. Under året har sjukhuset även infört vård- och läkemedelsberättelse till patienter som varit
på akutmottagningen.
• Sjukhuset följer antalet återinlagda inom 30 dagar > 65 år samt återinlagda inom 30 dagar alla åldrar
som ett uppföljningsmått.
Andel återinskrivna inom 30 dagar:

Under 2015 har en översyn gjorts av definitionerna på mått av återinlagda. Definitionen för måttet
återinlagda inom 30 dagar skiljer sig åt för 65 år eller äldre och totalen. Anledningen är att man vill
använda sig av Socialstyrelsen/Öppna jämförelsers definition för återinskrivningar 65 år eller äldre
vilken baseras på specifika diagnoser vid utskrivning förstavårdtillfället och återinskrivning. Dessa
diagnoser är inte lika relevanta när man tittar på samtliga åldrar. Den nya definitionen har börjat
användas from 1/1 2016 varför det inte går att jämföra siffran som är registrerad i regionfullmäktiges
målportal per dec 2015 med de mätetal som finns bakåt.
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att
vården är jämlik och jämställd
För beskrivning av sjukhusets arbete inom detta område hänvisas till 4.3 Jämlik vård.
Sjukhuset bedriver god vård som är jämlik och jämställd och kvalitetsregisterdata granskas
könsuppdelat men trots detta finns det ytterligare möjligheter att göra mer avseende genomlysning av
verksamheten ur dessa aspekter.

Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen
Alingsås lasarett har arbetat för att nå målen under året genom att:
 Utannonserade tjänster ska om möjligt vara på heltid. Målet för andel utannonserade
heltidstjänster för sjukhuset är 85 procent. Sjukhuset hamnar på 82 procent heltidstjänster av
de utannonserade tillsvidaretjänsterna under 2015, samma resultat som förra året. Andelen
grundanställningar på heltid var 79,4 procent av det totala antalet.
 Årligen ta fram en kompetenförsörjningsplan med en handlingsplan enligt regionens modell.
 48 procent av cheferna har genomgått KRUS, webbutbildning i jämställdhet och genus
jämfört med 43 procent föregående år.
 Några enheter har arbetat löpande med medarbetarenkäten sedan 2013. På ett flertal enheter
är inte handlingsplanen utifrån medarbetarenkäten ett levande dokument som stäms av
regelbundet. Att få handlingsplanen utifrån medarbetarenkäten till ett levande dokument på
alla enheter är en viktig utmaning efter 2015 års medarbetarenkät. Alla enheter ska rapportera
in sina handlingsplaner till sjukhusets skyddskommitté i mars månad 2016. Samtliga
ledningsgrupper ska arbeta med den samlade handlingsplanen för Alingsås lasarett i slutet av
april för att sändas in till VGR 31 maj.
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3 Regionfullmäktiges uppdrag
Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans
 Alingsås lasarett har under 2015 fortsatt att arbeta med att nå verksamhet och ekonomi i
balans. Uppdraget har ingått i sjukhusets verksamhetsplan och uppföljning har skett
månadsvis. Förutsättningarna har dock inte varit fördelaktiga med ett stort patientinflöde och
hög sjukfrånvaro hos personalen.
 Arbetet med åtgärdsplaner har följts och utvärderats kontinuerligt. Interncontrolling har skett
löpande med verksamheterna. Dialog och uppföljning har skett med sjukhusets styrelse och
vid ägarcontrolling.
 Revisorerna har gjort en särskild granskning. Presidiet har kallats till uppföljning av
ägarutskottet. Åtgärdsplanerna har diskuterats med västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
 Förnyade diskussioner och tillkommande åtgärder är planerade för år 2016. Målet är att ha en
verksamhet och ekonomi i balans från och med november 2016.

Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna
verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen
ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan
verksamheterna
För beskrivning kring hur sjukhuset arbetar med detta område hänvisas även till texten under
regionfullmäktiges mål ”Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska
säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland”.
• Sjukhuset arbetar med verksamhetsutveckling enligt LEAN-filosofin. Under året har även
arbetsformerna för patient- och invånarinvolvering utvecklats för att i högre grad utnyttja den
potential i verksamhetsutvecklingen som finns i detta. För närmre beskrivning av detta arbete se
under 4.9 Systematisk återkoppling.
• Sjukhuset arbetar för att bli en lärande organisation och för att lära av de avvikelser som sker.
Avvikelserapporteringen har ökat 2015 jämfört med 2014. I patientsäkerhetskulturmätningen som
genomfördes i höstas såg man att det finns förbättringsområden kring hur vi arbetar med detta. För
mer detaljerad beskrivning av detta se 4.6 Patientsäkerhetsarbetet.
• En av sjukhusets avdelningar har också varit studerad i en forskningsstudie vid KTH/Högskolan i
Borås kallad ”Verksamhets- och processutveckling i sjukvården: effekter och förutsättningar som
bidrar till hållbarhet” och representanter ur ledningsgruppen deltar nu också i ett projekt som ska dra
lärdomar av den genomförda studien.
• Inför om- och nybyggnationen har ett tvärprofessionellt projekt som kallas FAAVVo (= Framtidens
Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med Ombyggnation) projektet startat.
Projektet syftar till att ta fram en målbild för arbetssätten i det kommande nya Alingsås lasarett.
• Sjukhuset jobbar med uppgifts- och kompetensväxling så att rätt person gör rätt sak. Under
sommaren 2015 testades nya arbetssätt på vårdavdelningarna med olika typer av bemanning i olika
delar av vården och även nytt sätt att jobba vid platsbrist. Detta föll väl ut och dessa arbetsformer
kommer att vidareutvecklas.
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• Under 2015 har flera vårdkedjor utvecklats för att förbättra effektivitet och kvalitet:
Medicinkliniken har sett över sin vårdkedja vid förmaksflimmer. Som helhet har hela
vårdförloppet effektiviserats. Detta har bland annat skett genom att man har infört en särskild
flimmermottagning med sjuksköterskebesök, samt en samordning av elkonverteringar. En
standardiserad dokumentation i vårdförloppet har införts för att göra patientens planering
tydligare.
Röntgenavdelningen har påbörjat ett regionalt samarbete under jourtid.
Operationsavdelningen har infört nya standards för vanligt förekommande operationer för
effektivare flöde.
• Sjukhuset har under året arbetat med att utveckla KPP-mått (Kostnad per patient)

Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att
effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som
fördelas ut jämnt över hela organisationen
I Alingsås lasaretts verksamhetsplan fördelas uppdrag utifrån regionfullmäktiges budget och
vårdöverenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden. Diskussion förs med respektive
verksamhet om dess uppdrag och dess åtgärdsplaner för att komma i balans, både gällande
verksamhet och ekonomi. Verksamheterna bidrar i det arbetet utifrån sina respektive förutsättningar.
Inga generella sparbeting är utlagda utan åtgärderna varierar klinikerna emellan.

Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och
årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma
årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos
verksamheter och förvaltningar
Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vård och behandling erbjuds på lika villkor och med gott
bemötande till alla oavsett bostadsort, ålder, kön, funktionsnedsättning, utbildning, social ställning,
etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning.
De styrdokument som Alingsås lasarett följer är, förutom lagar och förordningar, framförallt
regionens budget och vårdöverenskommelsen som sedan är nedbruten i sjukhusets verksamhetsplan.
I den beskrivs bland annat målet att ha en jämlik vård och att erbjuda ett gott bemötande för att
kunna ge hälso- och sjukvård ur ett likaperspektiv.
Alingsås lasarett följer månadsvis utfallet av vården via statistik fördelad på kvinnor och män. Utfallet
visar på att vården mätt i antalet sammanvägda prestationer är jämlik med en viss tyngdpunkt på att
kvinnor söker mer vård än män. Utfallet är i likhet med tidigare år att kvinnorna står för 51 procent
av vården medan männen står för 49 procent. Den omvända ordningen ses inom slutenvården där
männen står för 51 procent av vårdtillfällena medan kvinnorna står för 49 procent. Inom
öppenvården har dock kvinnorna istället en vårdkonsumtion som motsvarar 52 procent av vården
medan männen står för 48 procent. Uppföljningen har inte visat på några ojämlika förhållanden.
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4. Verksamheten
Verksamhetens mål
Sjukhusets arbete utgår från patienternas behov och en helhetssyn på både patient och organisationen
där patienten är medaktör i sin vård och behandling. Vården ska ges med respekt och lyhördhet för
varje patients behov. Patienten ska bli bemött och bekräftad som individ och ett hälsofrämjande
förhållningssätt ska ingå i arbetet med patienter och närstående.
Att arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är en del i sjukhusets uppdrag för att nå hög
kvalitet- och patientsäkerhet. Det handlar både om att ta till vara patienternas och medarbetarnas
erfarenheter och kunskap på ett systematiskt sätt, och att genom transparens möjliggöra ökad
delaktighet. Sjukhuset är en lärande organisation och lär av goda exempel och vidareutvecklar
verksamheten med ständiga förbättringsarbeten. Att lära från avvikelser är en del i
patientsäkerhetsarbetet.
Fokusområden
Under 2015 har processen för akut vård fortsatt varit ett fokusområde. Ett nytt arbetssätt har införts
på akutmottagningen och en utvärdering har sammanställts och redovisats för ledningsgrupp och
styrelse i augusti/september 2015. Utvärderingen av det nya arbetssättet visar övervägande positiva
resultat även om det ökande inflödet av patienter på 11,4 procent till akutmottagningen under
testperioden jämfört med samma period året innan också påverkat resultatet. Viktigt är att målet om
tidigare triage av patienter i väntrummet uppfyllts, ett område som var viktigt att förbättra ur
patientsäkerhetshänseende. Det nya arbetssättet på akutmottagningen är nu infört.
Processen för akut vård sträcker sig också in på sjukhuset. Nästa del av sjukhusets arbete med
fokusområdet akut vård är att jobba med arbetssätten för akuta patienter på vårdavdelningarna. Detta
projekt kallas FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i
samklang med Ombyggnation). I detta projekt har en tvärprofessionellgrupp av medarbetare jobbat
under hösten 2015 med att sätta målbilden för framtidens arbetssätt och efter det kommer delprojekt
för att nå denna målbild att sjösättas.
Alingsås lasarett deltar också i VGR:s arbete med att stärka akutvårdkedjan. Rekrytering av fasta
läkare till akutmottagningen har påbörjats. Under hösten har en specialistläkare i internmedicin och en
vikarierande underläkare anställts. Patienternas totala vistelsetid på akutmottagningen är
utvärderingsmått i projektet och denna följs kontinuerligt. Figur med mätvärden i avsnittet 4.1
Vårdgaranti och tillgänglighet.
Det andra fokusområdet för 2015 är sammanhållen vård för mest sjuka äldre. En del i detta
fokusområde är att etablera ett närsjukvårdsteam för att skapa en trygg, säker och välplanerad vård
och omsorg för dessa. Närsjukvårdsteamet har under hösten 2015 varit i en uppstartsfas där
personalen börjat sitt arbete och mycket tid har lagts på informationsarbete till vårdgrannar och på
framtagning av arbetsrutiner.
Under året har också omsorgskoordinatorer tillskapats på akutmottagningen som också jobbar med
att förbättra omhändertagandet och planerandet av vården för våra mest sjuka äldre. Insatser på flera
olika nivåer har initierats och i 30 fall har inläggning i slutenvård kunnat undvikas.
Under året har sjukhuset fått klartecken för om- och nybyggnation vilket gjort att detta blivit ett
område som hamnat i ökat fokus. Vi ser detta som en möjlighet att utveckla vår verksamhet samtidigt
och att utveckla våra arbetssätt för att kunna möta Alingsås som framtidens akutsjukhus med
närvårdsprofil. FAAVVo-projektet som beskrivs ovan är en del i detta arbete.
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Sammanfattande tabell över mål och styrtal
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4.1 Vårdgaranti - tillgänglighet
Tillgängligheten till sjukhusets mottagningar har varit god.
• Hjärtmottagningen har dock haft vissa problem att uppfylla vårdgarantin och har testat andra
arbetssätt under året för att komma tillrätta med problematiken. Detta har genererat fler besök men
kompetensbrist gör att man inte når målen fullt ut.
• Köer finns bland dem som väntar på återbesök då tillgänglighet till förstabesök prioriteras. Detta är
ett problem i verksamheten särskilt när det gäller den internmedicinska verksamheten då många av de
patienter som får vänta på besök har allvarliga kroniska sjukdomar där tecken på försämring kan
missas. En allvarlig sådan avvikelse har skett under året.
• Logopedmottagningen har gjort stort förbättringsarbete under året med flera förändringar i
arbetssätt vilket resulterat i kraftig förbättring av tillgängligheten och man uppfyller nu vårdgarantin
för förstabesök. Detta arbete finns beskrivet ovan under rubriken ” Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnderna skall säkerställa att patienterna erbjuds tid inom de fastställda
vårdgarantitiderna” ovan.
Tillgänglighet vid välgrundad misstanke om cancer är mycket god. Alla månader utom tre under 2015
var den 100 procent. De tre månader när 100 procent inte uppfyllts har granskats särskilt:
o Det rör sig om några enstaka fall
o Inga långa fördröjningar
o Några fall av patientvald väntan.
o Det är inom gynekologi och urologi där vi har läkarbrist som väntan uppstått
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Tillgängligheten till behandling och operation är mycket god. Se tabeller nedan.

Tillgänglighet akuten - Måluppfyllelse av TVT och TTL mål angiven i %
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4.2 Prestationer
Sammanvägda prestationer ligger på samma nivå som föregående år och 5,4 procent över budget.
Kvinnorna står för 50,9 procent prestationerna och männen för 49,1 procent. Det är samma
fördelning som tidigare år. Till de sammanvägda prestationerna har Alingsås lasarett även utfört
produktion åt primärvården. Jourmottagningen har ett utfall på drygt 10 000 besök som också det
ligger på samma nivå som år 2014.
Antalet läkarbesök har ökat med 0,7 procent till 45 700 st. Kirurgkliniken har ökat andelen besök med
4,5 procent medan Medicinkliniken har minskat med -3,0 procent. Minskningen beror på vissa, under
del av året, vakanta tjänster. Det har bland annat lett till ökade köer och försämrad tillgänglighet inom
hjärtmottagningen.
Antalet sjukvårdande behandlingar har minskat med -1,1 procent. Nedgång ses framförallt inom
gynekologi som även det är ett område med rekryteringssvårigheter.
Akutmottagningens läkarbesök och sjukvårdande behandlingar ligger kvar på en fortsatt hög nivå och
uppgår samlat till 26 200 besök. Det är samma nivå som år 2014.
Antalet vårdtillfällen har minskat med -0,8 procent och uppgår till 7 300 stycken. Samma förändring
ses avseende DRG-poängen. Däremot redovisas en ökning av vårddagarna med 3,3 procent, vilka
uppgår till 39 200 dagar. Det innebär att medelvårdtiden ökat från 5,1 dagar 2014 till 5,3 dagar år
2015. Målet är att sänka medelvårdtiden.
Antalet inläggningar från akutmottagningen har minskat med 2,2 procent. Totalt antal inläggningar
från akutmottagningen uppgår till 5 600 patienter. Antalet akuta operationer har däremot ökat med
19,5 procent jämfört med föregående år. Det har tyvärr fått till följd att fler strykningar av planerade
operationer varit tvungna att göras.
Andelen unika individer som sökt vård på Alingsås lasarett har ökat med 14,4 procent jämfört med
föregående år och motsvarar en ökning med 6 000 patienter.
Antalet remisser har jämfört med föregående år minskat med -2,4 procent. Variation ses mellan
verksamhetsområdena där Medicinkliniken ökar med 4,3 procent, urologin ökar med 8,6 procent
medan gynekologin redovisar en minskning med -20,3 procent. Gynekologin är som tidigare redovisat
ett bristområde, varför patienter och remittenter möjligen valt att välja andra vårdgivare.
Tillgängligheten nås med god måluppfyllelse avseende sjukhusets eget uppdrag. För vårdgarantin är
måluppfyllelsegraden 97 procent för besök och 98 procent för behandling.
Regionala tillgänglighetssatsningar
Västra Götalandsregionen har infört en modell med tillgänglighetssatsningar som är kopplade till
vårdöverenskommelsen. Utifrån patienternas köperspektiv har man satsat på vissa bristområden.
Alingsås lasarett har tagit på sig att utföra viss del av dessa tillgänglighetssatsningar. Planen bygger på
att egen kapacitet finns tillgänglig men även att patienter kan förmedlas från övriga sjukhus. För
Alingsås lasaretts del har det tidigare handlat om SkaS, SÄS och SU, men under 2015 skulle
patienterna komma från SÄS och SU. Här fungerar inte modellen ännu fullt ut. Analys av utfallet år
2015 visar att sjukhuset hade vissa bemanningsproblem under början av året, men att det framförallt
är bristen på patienter som är problemet. Det finns inga incitament för avlämnande sjukhus att
faktiskt förmedla patienter till Alingsås lasarett. Istället vilar incitamenststrukturen enbart på, att det
egna sjukhuset får ersättning om man utför egna besök eller behandlingar enligt regionen centralt
fastställd plan.
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Regionstyrelsen har fattat beslut om koncentration av vård för vissa definierade åtgärder. För Alingsås
lasaretts del handlar det om att man från år 2015 flyttat rectalcancer till SÄS och att Alingsås lasarett
skulle få ersättningsvolymer motsvarande förändringen. Diskussioner med SÄS har inte inneburit
någon relevant lösning och det som erbjudits från SÄS sida är gallor och bråck.
VGR har även gjort upphandlingar av externa vårdtjänster, där resultatet emellanåt blivit att om
tillräckligt med patienter inte kunnat förmedlas så blir ändå regionen betalningsskyldig.
Den regionala tillgänglighetssatsningen nås alltså inte. Det innebär ett betydande bortfall av planerad
tillgänglighetsvård. Sjukhuset har erbjudit sig att ta extra mottagningsbesök från SU för att kunna
utföra de behandlingar som var enligt planen. Utfallet har trots detta inte fallit ut enligt
produktionsplaneringen och den regionala processen behöver utvecklas.
Den regionala planen innebär att man först ska utföra en bestämd basvolym för att kunna utföra
produktion inom tillgänglighetssatsningarna. Därefter får man ersättning för utfall enligt en
tilläggsvolym. Hur basvolymen fastställts har upprepande ifrågasatts av verksamheten vid Alingsås
lasarett, där transparens och tydlighet har efterfrågats. Verksamheten har inte känt igen sig i de så
kallade basvolymerna.
Nedan redovisas utfallet av tillgänglighetssatsningarna år 2015. Där man också kan se hur många
patienter som förmedlats från SÄS och SU.
Tillgänglighet år 2015

Alingsås lasarett

Höft och knän
Behandling övrig ortopedi
Behandling allmän kirurgi
Besök ortopedi
Besök allmän kirurgi
Totalt

Överenskommen
tilläggsvolym
2015

Budget

100 5 172 362
200 2 999 396
200 3 507 491
250
492 500
300
591 000
12 762 749

Över plan
basvolym Ersättning
dec 2015
-21
-68
-298
553
-240

0
0
0
1 089 410
0
1 089 410

Antal utförda
Antal remisser
besök/behandlingar
från övriga
på pat från övriga
sjukhus SU
sjukhus
och SÄS
SU
SÄS
15
22
62
26
138
144

4.3 Jämlik vård
”På Alingsås lasarett har alla människor lika värde” är första mening i sjukhusets värdegrund. Jämlik
vård är också en hörnsten i sjukhusets verksamhetsplan och utifrån den grundplattform som dessa två
centrala styrdokument utgör finns detta begrepp levande i sjukhuset lednings- och utvecklingsarbete.
Kring patientinformation och kommunikation på Alingsås lasarett strävar vi efter att alla texter som
skrivs till patienter ska vara skrivna så att de är tillgängliga för alla, även om inga specifika projekt
genomförts på detta område under 2015. Sjukhuset strävar mot hög kvalitet i informationsmaterial
och försöker använda patientinformation som tagits fram för ändamålet via till exempel Vårdguiden
1177.
Avseende statistik så granskas kvalitetsregisterdata könsuppdelat. Inom vissa diagnosgrupper kan det
på grund av sjukhusets storlek röra sig om relativt små tal inom olika diagnosområden. Detta medför
ibland att det ser ut som om det är stora skillnader mellan könen procentuellt sett men man får då
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göra analyser även utifrån antal. Vid granskning av kvalitetsregisterdata från Kvartalen ser man inga
stora skillnader avseende kön men en tendens till nackdel för män ses avseende uppfyllelse av
blodtrycksmålet hos diabetiker. Måluppfyllnaden skiljer ca 5 procent, går man in i NDR (nationella
diabetesregistret) statistik ser man att det även i övriga landet finns en skillnad på ca 5 procent i
måluppfyllelse avseende blodtrycksmålet mellan män och kvinnor. Ingen säker förklaring till denna
skillnad föreligger men man ser att Alingsås lasarett har samma typ av avvikelse vad gäller detta som
landet i övrigt. Man ser också utifrån Kvartalen-data att andelen män som får vänta mer än 24 timmar
på höftoperation förefaller högre än andelen kvinnor, 78,6 procent av kvinnorna opererades inom 24
timmar jämfört 63,9 procent av männen. Men till antalet är kvinnor i absolut majoritet av de
höftfrakturer som opererats tom kvartal 3, 84 kvinnor jämfört med 36 män, varför säkra slutsatser om
skillnader avseende detta inte kan dras. En genomgripande analys av kvalitetsregisterdata avseende
hjärtsjukvården gjordes i slutet av augusti 2015 och finns med i delårsbokslutet för augusti. Man gick
där in och undersökte på individnivå vid avvikelser men inga oskäliga köns- eller åldersskillnader
framkom. Väntetidsstatisktiken granskas inte könsuppdelat.
På Alingsås lasarett finns en arbetsgrupp som arbetar med barn som anhöriga och barnombud finns
på alla enheter, dock är arbetet med utbildning av personal och utarbetandet av vissa rutiner avseende
detta ännu inte klart. Under hösten har en uppdragshandling för ett uppdrag som
sjukhusövergripande samordnare för arbetet med barn som anhöriga på sjukhuset tagits fram.
Rättighetsfrågor
Hela sjukhusledningen har under hösten 2015 genomfört en halvdagsutbildning kring de mänskliga
rättigheterna som arrangerades av rättighetskommittén i VGR.

Sida 17(44)
Datum 2016-01-28
Diarienummer AL 31-2016

4.5 Beläggning
Alingsås lasarett har haft en fortsatt hög beläggning på vårdplatserna under 2015.
I februari öppnades de platser upp, som på grund av ekonomiska skäl tvingats att stänga under
hösten 2014. Beslutet togs av patientsäkerhetsskäl att öppna upp fler vårdplatser då söktrycket var
stort på sjukhuset, vilket ledde till överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Under två månader,
maj och augusti har sjukhuset klarat målvärdet 90 procent. Det är dock variation mellan klinikerna där
Medicinkliniken inte klarat nivån om 90 procent någon gång under hela året utan ligger på ett
medelvärde motsvarande 101 procents beläggning.

Alingsås lasarett
Beläggningsgrad
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I början av år 2015 var det ett högt söktryck som kom att förbättras något under senare delen av året.
En förklaring till att beläggningen inte var kvar på den extremt höga nivån är att kommunerna i
närområdet i mycket större utsträckning än tidigare år, kunnat ta hem sina utskrivningsklara patienter.
Alingsås lasarett har också aktivt arbetat med vårdplaneringssjuksköterskor för att förbättra processen
kring patientens hemgång.
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4.6 Patientsäkerhetsarbetet
Målet för patientsäkerhetsarbetet är att arbeta förebyggande och att om möjligt undvika oönskade
händelser. Hörnstenarna i sjukhusets patientsäkerhetsarbete utgörs av förebyggande arbete,
riskanalyser, avvikelsehantering samt händelseanalyser. Ett ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhetsarbetet, som utgår ifrån SOSFS 2011:9, har fastställts av sjukhusets styrelse.
Riskanalyser ska alltid göras inför förändringar i verksamheten. Tre riskanalyser genomfördes under
2015. Analyserna har handlat om om- och tillbyggnationen av Alingsås lasarett, nattöppen
medicinakutmottagning och IP-telefoni. Brister och risker har lyfts men även förslag på åtgärder har
tagits fram.
Antalet registrerade avvikelser 2015 är 1051, vilket är en ökning med 15 procent från 910 avvikelser
2014. I verksamhetsplanen finns ett mål att avvikelseregistreringen ska öka. Ett kontinuerligt arbete
pågår för att öka återkopplingen efter avvikelseregistrering.
Patientsäkerhetskulturmätningen hösten 2015 hade en svarsfrekvensen på 46 procent. Den låga
svarsfrekvensen kan delvis bero på att medarbetarenkäten kom direkt före patientsäkerhetskulturmätningen. Eftersom svarsfrekvensen är låg kommer endast resultaten på sjukhus-övergripande
nivå att tolkas ingående. Svaren kommer att användas som en indikatorer för vilka områden inom
patientsäkerhetsområdet sjukhuset behöver fokusera på.
Tre områden framkommer




benägenhet att rapportera händelser
hur återkoppling ser ut kring de avvikelser som skrivs
hur sjukhuset kan utvecklas som lärande organisation och
bli ännu bättre på att lära av de händelser som skett.

Händelseanalyser görs vid alla händelser av allvarlig art. Under 2015 har fem händelseanalyser
initierats och tre lex Maria anmälningar är gjorda/kommer att göras. Sexmånadersuppföljning har
genomförts i tre händelseanalyser.
Markörbaserad journalgranskning genomförs kontinuerligt för att upptäcka vårdskador. Efter avslutat
vårdtillfälle granskas 20 stycken slumpvis utvalda journaler varje månad. Resultatet sammanställs och
redovisas för respektive klinikledning samt för sjukhusets ledningsgrupp. För de vårdskador som
upptäckts har avvikelser skrivits i MedControl. Siffran var totalt för hela sjukhuset 17 procent 2011, 9
procent 2012, 2,5 procent 2013 och 5 procent för 2014. Vid årsskiftet 2015/2016 hade
journalgranskning gjorts för perioden januari-augusti 2015. 10 procent av patienterna hade drabbats
av vårdskador. Underlaget är litet när endast åtta månader är granskade. Få vårdskador kan öka
procentsiffran kraftigt.
Sjukhuset har deltagit i den nationella punktprevalensmätningen gällande förekomst av trycksår.
Resultatet för 2015 års mätning var 19,8 procent, vilket är en ökning från 2014 års mätning som var
17 procent. 2013 års mätning visade på 21 procent. Att förekomsten är hög är allvarlig. Det finns en
handlingsplan för att förebygga trycksår. I syfte att intensifiera arbetet har Alingsås lasarett satsat
medel och beskrivit ett uppdrag vilket möjliggör att en resurs, motsvarande 10 procent av en heltid
sedan 2014 arbetar med att implementera de av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) beskrivna
åtgärderna för att förebygga trycksår. Markörbaserad journalgranskning visar på ett medelvärde på 11
procent trycksår. Arbetet fortsätter med att utveckla den digitala dagliga registreringen av
hudinspektion på riskpatienter i journalsystemet Melior.
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Regionens mål för vårdrelaterade infektioner är 7 procent. Alingsås lasarett har som enda förvaltning i
VGR gjort mätningar varje månad samt satt ett lokalt mål på 5 procent. Senaste året har
vårdrelaterade infektioner sjunkit till 4,8 procent på Alingsås lasarett. Andelen inneliggande patienter
med urinvägskatetrar var 19,3 procent 2015. Arbetet med att få ner kateteranvändningen fortsätter.
Antalet registrerade fallolyckor/fallolyckor som kunnat inträffa har minskat senaste året enligt
tabellen nedan. Även mer långsiktig trend från 2012 styrker nedgången samtidigt som totala antalet
avvikelser i MedControl har ökat med 15 procent senaste året.

I MedControl registrerade fallolyckor eller fallolyckor som kunnat inträffa för perioden
2011-2015 på Alingsås lasarett.
För patienter som drabbats av höftfraktur är regionens måltal att minst 75 procent av patienterna ska
opereras inom 24 timmar. 2014 opererades 89 procent inom 24 timmar. Under 2015 har antalet
patienter med modern blodförtunnande medicinering ökat kraftigt. Detta medför en ökad
blödningsrisk hos de patienter som är behandlade med dessa läkemedel och att man kan behöva
avvakta med operation för att låta dessa läkemedel gå ur kroppen. Koagulationscenter på SU har här
varit vägledande med rekommendation att vänta minst tre dygn för att minska risken för svår
blödning under operationen. Utifrån tillgängliga data ur ”Kvartalen ” där helårsdata inte är tillgängliga
än, har Alingsås lasarett en måluppfyllnad på 74,2 procent. Arbete pågår med förtydligande riktlinjer
avseende operation och blodförtunnade behandling samt antidoter är under framtagande.
Förhoppningen är att fler patienter ska kunna opereras inom 24 h framöver.
Ovanstående text är en sammanfattning av den mer ingående patientsäkerhetsberättelsen.
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4.7 Verksamhetens miljöarbete
Alingsås lasaretts strategiska miljömål följer regionens riktlinjer. Under året har samarbetet med
Kungälvs sjukhus, Frölunda sjukhus och Angereds Närsjukhus fortsatt.
Sjukhuset arbetar med att öka miljömedvetenheteten bland anställda. Dialog har bland annat förts
med Västtrafik för att kunna få avgångar som möjliggör tågpendling även vid arbete på morgonen på
helger. Sjukhuset arbetar aktivt med att öka mängden LYNC-möten och videokonferenser för att
minska resandet. Under 2015 har ett konferensrum, som möjliggör att vårdpersonal deltar i
multidisciplinära terapikonferenser utan att behöva resa, tagits i bruk.
Arbetet med att öka antalet vårdplaneringar via LYNC fortsätter. Arbetet för att minska matsvinn
fortsätter och genomförs i dialog mellan verksamheten och Regionservice.
Användning av fossil energi ska minska
Energironder enligt energichecklista har utförts i verksamheterna.
Antalet resta mil med bil har minskat med 18 procent i jämförelse med 2014 (mål 10 procent), medan
antal resta mil med flyg ökat med 20 procent (mål minskning 5 procent). Antalet
videokonferenser/lyncmöten ökar inom vissa verksamheter. Sjukhuset har också sedan 2015
möjlighet att delta i behandlingskonferenser från MDT (multidisciplinär terapikonferens) rum på
sjukhuset vilket minskar behovet av resor.
Minska utsläpp av lustgas
Mängden inköpt lustgas minskar under 2015 med 9 procent jämfört med 2014 och förbrukningen
minskar med 15 procent jämfört med föregående år. Åtgärder pågår från Västfastigheters sida för att
minimera rörspräckning. Tömningscentralen flyttas närmare de verksamheter som använder lustgas
(operationsavdelningen och akutmottagningen). Lustgas på röntgenavdelningen stängs.
Öka beställning av ekologiska livsmedel
Mängden ekologiska livsmedel som används i kök och restaurang uppgår under 2015 till 36 procent.
Under 2014 var motsvarande siffra 27 procent.
Minska mängden matsvinn
Mängden matavfall har minskat med 42 procent när man jämför den matsvinnsmätning som gjordes
v 47 2015 med den mätning som gjordes v 48 2014.
Minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
Sjukhuset arbetar med kemikaliehanteringsfrågor enligt miljöledningssystemet.
Sjukhusapoteket gör löpande översyn av läkemedelssortimentet för att undvika kassation och onödiga
transporter vid extrabeställningar och antalet ordinerade DDD-antibiotika minskar under 2015 med
drygt 9 procent jämfört med 2014.
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4.8 Verksamhetens säkerhetsarbete
Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med att förbättra kunskapen inom alla säkerhetsområden
exempelvis fysisk-, brand-, informations-, personal-, patientsäkerhet. Under 2015 har stor del av
medarbetarna genomgått säkerhetsutbildning enligt framtaget utbildningskoncept.
Alingsås lasarett ingår i kommunens krishanteringsråd med mål att stärka samverkan och för att öka
robustheten vid kriser. Krishanteringsrådet har haft ett möte under 2015 där flera representanter från
sjukhusets kris- och beredskapsrådet medverkade.
En stor övning är genomförd, Nödvattenövning Konrad, i MSB (Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap) och Livsmedelsverkets regi. Deltagare från olika delar av kommunen medverkade;
Alingsås lasarett, Västfastigheter, Regionservice, Smittskydd och PKMC (Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum) var representerade. Resultatet för Alingsås lasaretts hantering kommer att
presenteras kvartal 1 2016. Under övningen framkom flera förbättringsområden, vilka kommer att
hanteras under kommande år.
Risk- och sårbarhetsanalys genomförs vid förändringar som påverkar säkerheten. Alingsås lasarett var
en aktör i den regionala sårbarhetsanalysen kring elbortfall och resultatet visade att vi behöver bli
tydligare i gränsdragning mellan sjukhusen och serviceförvaltningarna, gällande vem som ansvarar för
vad och en tydligare kravställning. Sjukhuset har även genomfört en risk- och konsekvensanalys
gällande ändrad tid för reservkraftprov.
Det har även genomförts en risk- och konsekvensanalys av genomförandefasen av om-, och
tillbyggnationen där risker och hot lyftes ur patient-/personal-/ekonomi- och verksamhetsperspektiv.
Flera risker lyftes som bör hanteras. En av riskerna är sårbarheten i sjukhusets hantering av reservkort
och behörigheter för passage, speciellt under byggtiden. Regionservice har sagt upp tidigare avtal där
de hanterade delar av detta. Konsekvensen blir att den resurs som sjukhuset har idag inte räcker till.
En handlingsplan ska tas fram för fortsatt hantering.
Ett arbete med att uppdatera Kris- och beredskapsplanen har pågått under året, vilket inneburit att
åtgärdskorten är omgjorda för att passa respektive enhet på sjukhuset.
Krisstöd har haft flera möten och är idag en väl fungerande del av kris- och beredskapsplanen.
Resurspersonerna har fått utbildning under året.
Räddningstjänsten har haft en genomgång av brandskyddet och SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) på sjukhuset tillsammans med Västfastigheter. Resultatet av tillsynen påvisade ett antal brister
i brandskyddet, vilka bör åtgärdas under eller efter om- och tillbyggnationen. Operationsavdelningen
var en enhet där brandskyddet bedömdes undermåligt. På grund av att det förvaras hög andel
brandfarlig vara på avdelningarna krävde Räddningstjänsten att sjukhuset söker tillstånd från
kommunen för hantering av brandfarlig vara.
Informationssäkerheten har under året förbättrats, genom att säkerställa att rätt individ har rätt
behörighet för sitt uppdrag och att redigering, avslut av behörigheter sker enligt regionens policy. Ny
rutin för beställning av behörigheter för VGR-anställda och anställning från bemanningsföretag har
tagits fram. Regionen har även påbörjat ett arbete för hur förvaltningarna på ett enklare och säkrare
sätt kan hantera behörigheter.
Ett arbete som initierats under året avser uppdatering av alla befintliga register. Under året har endast
två ansökningar om nya register inkommit. Sjukhuset behöver tydliggöra vad ett register innebär och
ta fram en enklare blankett för ansökan.
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Utdata säkerhetshändelser
Utifrån framtagen statistik ser vi att registrering av säkerhetshändselser, hot och våld är undermålig
vid jämförelse med vad som rapporteras av Securitas.

Händelser som registrerats i MedControl PRO som gäller allmän säkerhet som inträffat på
Alingsås lasarett under åren 2011-2015. Vid en närmare granskning av ”skada”
upptäcktes att händelsen felregistrerats.
Källa: Cognos

Händelser som registrerats i MedControl PRO som gäller allmän säkerhet som inträffat på
Alingsås lasarett under åren 2014-2015
Källa: Cognos
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Händelser under 2015 som gäller säkerhet som Securitas hanterat.
En hög andel av inbrottslarmen är fellarm eller att larmet inte har
omdirigerats då helger infaller på en vardag. Varje uttryckning dagtid helger faktureras.
Källa: Securitas utdataplattform Portalen

Säkerhetsrelaterade händelser som inträffat på Alingsås lasarett under 2015.
Det finns en underregistrering av säkerhetshändelser i MedControl PRO,
jämfört med de händelser som hanteras av Securitas.
Källa: Securitas utdataplattform Portalen
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4.9 Systematisk återkoppling
Alingsås lasarett ser stor potential i att på ett mer systematiskt sätt ta till vara synpunkter från
patienter och invånare och bjuda in dem att vara en del av sjukhusets verksamhetsutvecklingsarbete.
Sjukhuset har påbörjat detta arbete under 2015 och ser möjlighet att utveckla det vidare. Nedan listas
exempel på aktiviteter som genomförts på de olika nivåerna enligt modellen för systematisk
återkoppling.
Nivå 1: Enkäter i vissa av verksamheterna. Synpunkter som inkommer via brev, mejl eller sociala
medier. Invånare och patienter bjöds in att rösta på bästa poster i samband med sjukhusets
kvalitetsseminarium. Detta ledde till att ett särskilt invånarnas pris delades ut i samband med
kvalitetsseminariet.
Nivå 2: Invånare har varit med i arbetsgruppen rörande framtidens arbetssätt det så kallade FAAVVoprojektet. Ett projekt med rapportering bedside vid patienten vilket möjliggör att patienten blir mer
delaktig i den information som rapporteras och kan interagera på ett annat sätt i vården har startats
upp på en av sjukhusets vårdavdelningar. Djupintervjuer av palliativa patienter om hur de upplever
vården har genomförts under året i samarbete med RCC (Regionalt cancercentrum).
Nivå 3: Invånarrepresentanter har utsetts och är medlemmar i sjukhusets nybildade kvalitetsråd. Syftet
är att vara med och bidra i vidareutvecklingen av kvalitetsarbetet på sjukhuset samt att vidga
perspektivet i diskussionerna. Det är också en möjlighet att, i högre utsträckning än tidigare, involvera
dem sjukhuset är till för i verksamhetsutvecklingsarbetet. Detta är ett första steg att ha med invånare
som medskapare i utformningen av vården.
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5. Personal
Sjukhusets stora utmaningar är sjukfrånvaron och personalomsättningen. Verksamheten är inte i
balans när sjukfrånvaron ökar och sjukhuset får allt svårare att rekrytera och behålla medarbetare.
Sjukhuset lyfter fyra framgångsfaktorer i verksamhetsplanen med syftet att nå en verksamhet i balans:





Hållbart hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap
Patient- och verksamhetsanpassad bemanning
Strategisk kompetensförsörjning
Utbildningsuppdraget

Framgångsfaktorer

Styrtal

Hållbart
hälsofrämjande
ledarskap/medarbetarskap

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvarotid av
sammanlagd arbetstid
ska uppgå till högst 5 %

8,5 %

Antal enheter med
genomförda
hälsoanalyser

Samtliga linjechefer ska
erbjudas en hälsoanalys
av sin enhet.

Samtliga chefer har
fått erbjudandet och
enbart en har avböjt.

Kostnaden för
bemanningsläkare och
bemanningssjuksköterskor

Kostnaden ska minska

Kostnaden för
bemanningsföretag
ökade 2015.

Andelen anställda som
har en kompetensutvecklingsplan.

100 %

65 %

Antal specialistsjuksköterskor som får
sin specialistutbildning
betald av regiongemensamma medel
Antal medarbetare med
handledarutbildning

Andelen
specialistsjuksköterskor
av totala andelen
sjuksköterskor ska öka
jämfört med 2014
Öka antal
handledarutbildade

7 ssk får regional
ersättning 2015.

Nöjdhet vid
utbildningsplacering på
Alingsås lasarett.

100 % nöjdhet hos
personer under
utbildning på Alingsås
lasarett

93 %

Patient- och
verksamhetsbaserad bemanning

Strategisk
kompetensförsörjning

Utbildningsuppdraget

Mål

Uppföljning

Har ökat 2015.
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5.2 Chefsförutsättningar
Antal underställda medarbetare per chef är i stort sett oförändrat i jämförelse med år 2014. Sjukhusets
största vårdavdelning har under hösten förberett en delning för att minska antal medarbetare per
chef.
En funktionsbeskrivning för avdelningschefsuppdraget har antagits.
Belastningen på cheferna har under året varit hög på grund av sjukfrånvaron och
personalomsättningen som bland annat medför att mycket arbete behöver läggas på att täcka akut
frånvaro.

5.4 Sjukfrånvaro
Regionens måltal för sjukfrånvaro är max 5,0 procent av ordinarie arbetstid. Alingsås lasaretts utfall
blev 8,5 procent, att jämföra med förra årets 6,7 procent. Det är framför allt den långa sjukfrånvaron
som stigit. De högsta sjuktalen finns inom grupperna vårdadministratörer, undersköterskor och
sjuksköterskor.
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Åtgärder som gjorts för att minska sjukfrånvaron är:
 Tjänstgöring två helger av fem på Akutmottagningen infördes från september.
 Distansarbete för sekreterarna fungerar bra och avlastar även de medicinska sekreterarna som
tjänstgör på plats. Arbetet som inleddes som ett projekt har under året permanentats och fler
bärbara datorer har köpts in för ytterligare en utökning.
 HR-specialist har under våren och hösten haft dialog med berörda chefer angående korttidsoch långtidssjukfrånvaron kopplat till de proaktiva riktlinjerna med fokus på tidiga insatser.
 Sedan flera år tillbaka görs kartläggning över orsaken till långtidssjukfrånvaron.
 Influensavaccinationer har erbjudits för att förebygga infektioner.
 Cheferna har ett stöd i Heroma som ger möjlighet till bevakning av när en medarbetare har
upprepad frånvaro, fler än fyra tillfällen under de senaste tolv månaderna.
Alingsås lasarett är en bland sex förvaltningar som ingår i FHV NySam-projektet (nya
samarbetsformer för strategisk företagshälsovård), för att utveckla det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet. En chef per klinik, HR-specialist samt teamet på Hälsan & Arbetslivet
har fortlöpande haft möten för att utveckla samarbetsrutinerna ytterligare. Fokus har legat på
tidig rehabilitering på individnivå och under 2015 även kompletterat på proaktiva insatser på
gruppnivå. Arbetet har återkopplats med jämna mellanrum till sjukhusets ledningsgrupp och
de fackliga organisationerna via CSG.
 Ett antal aktiviteter för ett hållbart hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap utifrån 2015 års
verksamhetsplan och FHV Nysamprojektet har genomförts under året. Meningen har varit
att de olika aktiviteterna ska följa en röd tråd och startade 29 april med Anders Hanson
angående salutogen kultur, 9 september var det dialog kring Hälsofrämjande
Ledarskap/Medarbetarskap med hjälp av ISM. 7 oktober var det temaföreläsning kring
”Vilsenheten vår nya folksjukdom” av Cecilia Melder , 10 oktober utmanades
sjukhusledningen på en löptur i Running lights. Aktiviteterna avslutades
2 december med Etikreflektion: ”Hur möter vi och tar vara på varandra på Alingsås lasarett”
med bordsreflektioner och panel med bland annat representanter från ISM och Hälsan &
Arbetslivet.


Soppluncher på Hälsan & Arbetslivet för sjukhusets chefer har genomförts en gång per
termin där det skett en dialog kring FHV-NySamprojektet med bland annat hälsofrämjande
ledarskap/medarbetarskap. Dessa soppluncher har varit välbesökta och uppskattade.



Hälsoanalyserna med individuellt chefsstöd har genomförts under hösten. Utifrån chefens
samlade bild av hälso-/arbetsmiljöläget har dialog skett med representant från Hälsan &
Arbetslivet och HR-funktionen för att ge stöd. Viktiga delar utifrån sambandsanalysen av
Hälsoanalyserna inklusive medarbetarenkäten är att värna om det sociala klimatet och
engagemanget på sjukhuset. Delar som är viktiga att komma till rätta med är att arbeta med
”bemanningslösare” för att minska tiden för cheferna att täcka de akuta
sjukfrånvaroluckorna, se över bemanningen så den är verksamhetsanpassad, att
kommunikationen i linjen fungerar utifrån sjukhusets mål med ökad delaktighet.

 Alingsås lasarett ingår som en av fem förvaltningar i Mobiliseringsinitiativet tillsammans med
Försäkringskassan. Inom ramen för projektet 2016 ska extra satsningar göras för att hitta
personer i riskzonen och sätta in lämpliga åtgärder. Utbildning i hälsofrämjande
ledarskap/medarbetarskap planeras också under nästa år.
 Alingsås lasarett kommer att i samarbete med Hälsan & Arbetslivet lägga extra kraft på att
arbeta med de långtidssjuka för att sätta in relevanta åtgärder för att minska
sjukskrivningarna.
 Tre avdelningar inom sjukhuset kommer att arbeta strikt enligt sjukhusets rutin ”Tidig
rehab” under 2016.
 Överenskommelsen med Försäkringskassan kommer att uppdateras där FK ska signalera om
inte rehabutredningar kommit in till FK inom två månader.
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 En ny regional guide i Hälsa och Arbetsmiljö är framtagen för att vara ett stöd i det löpande
hälso- och arbetsmiljöarbetet. Introduktionsutbildningar för chefer och skyddsombud är
planerat i februari 2016.
 Nya chefer och skyddsombud har deltagit/deltar på den regiongemensamma
grundutbildningen i hälsa och arbetsmiljö.
 Alingsås lasarett har fått klartecken för om- och nybyggnation. Hälsan & Arbetslivet kommer att
vara ett stöd när det gäller förbättrad fysisk arbetsmiljö men även hur sjukhusets medarbetare ska
vara rustade inför förändringar i samband med ombyggnationen.
Arbetsskador
De registrerade arbetsskadorna i MedControl Pro är 50 stycken jämfört med 37 stycken 2014.
Friskvårdsbidrag
 35 procent av sjukhusets medarbetare har utnyttjat sjukhusets friskvårdsbidrag jämfört med
39 procent år 2014.

5.7 Personalvolym och personalstruktur
Alingsås lasarett har 766 anställda och det är 43 fler i jämförelse med förra året samma period. Antalet
tillsvidareanställda har ökat med 41 personer medan antalet visstidsanställda har minskat med en
person. Antalet timanställda har ökat bland annat på grund av det beslutade anställningsstoppet i
slutet av året.
Förändringen med en ökning av antalet tillsvidareanställda beror delvis på det strategiska beslutet som
sjukhusdirektören tog under våren 2015 att 13 sjuksköterskor anställda på långtidsvikariat erbjudits
tillsvidareanställningar. Detta gjordes för att säkra bemanningen under året. Akutmottagningen har
under hösten ökat bemanningen med 2 sjuksköterskor/heltid och 6 undersköterskor på 85 procent
för att verkställa beslutet att införa schema med arbete två helger av fem. Akutmottagningen har även
bemannats med akutläkare för att arbeta på ett nytt sätt i akutprocessen. Vidare har medicinkliniken
under hösten startat ett närsjukvårdsteam som består av en läkare och 2 sjuksköterskor, som ska
arbeta med de mest sjuka och äldre i team med kommun och primärvård. Fler förändringar i
verksamheten är att sjukhusets vårdplanerare har ökat i antal under året och att ombyggnationen till
nya Alingsås lasarett organiseras av en projektledare och en samordnare. Vid en verksamhetsövergång
har en logoped överförts till sjukhuset från Närhälsan.
Antalet nettoårsarbetare (nettoårsarbetare visar faktisk anställning justerad med ledighetsomfattning
över hel månad) med tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda är 583 och har ökat med
24 i jämförelse med år 2014. Det är främst personalkategorin undersköterskor som ökat vilket dels
beror på att det har varit svårare att bemanna med sjuksköterskor under året samt att
akutmottagningen har utökat med sex undersköterskor på 85 procent.

Bilden visar nettoårsarbetare per personalkategori år 2014 och år 2015.
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Under året har 77 tillsvidareanställda slutat på Alingsås lasarett, av dessa så har 38 valt att gå till andra
förvaltningar inom regionen och 15 har gått i pension. 42 anställda har gått vidare till andra uppdrag
inom sin klinik eller inom Alingsås lasarett. Totalt har 72 tillsvidareanställda rekryterats.
Personalomsättningen avseende tillsvidareanställda medarbetare är högre i år i jämförelse med tidigare
år.
Alingsås lasarett har en kompetensförsörjningsplan och enligt planen år 2015 har sjukhuset ett
efterfrågat behov på årsbasis av 583 tillsvidareanställda årsarbetare (årsarbetare är månadsavlönade
och summan av de anställdas sysselsättningsgrader). I december hade sjukhuset 604
tillsvidareanställda årsarbetare och det är främst personalkategorierna undersköterskor och
sjuksköterskor som ökat avseende årsarbetare.
Under åren 2016-2017 förväntas ett ökat rekryteringsbehov av sjuksköterskor, undersköterskor och
läkare med anledning av pensionsavgångar och personalomsättning. Åldersstrukturen och prognosen
för personalomsättning medför att cirka en tredjedel av sjukhusets personal behöver ersättas inom de
kommande fem åren. Medelåldern har sjunkit från 46 år till 45 år i jämförelse med år 2014.
Alingsås lasarett arbetar strategiskt med kompetensförsörjning och har aktiviteter för att attrahera ny
arbetskraft samt för att behålla och utveckla sjukhusets medarbetare. Ett Employer Branding-arbete
pågår tillsammans med chefer och medarbetare för att stärka sjukhusets profil. Under året har
Alingsås lasarett bland annat deltagit på arbetsmarknadsdagar i Borås, Göteborg och Alingsås. Vidare
har sjukhuset haft öppet hus för studerande på sjuksköterskeprogrammet, undersköterskeprogrammet och KY-utbildningen för medicinska sekreterare.
En regiongemensam insats är att nyutbildade sjuksköterskor som anställs får en förstärkt
yrkesintroduktion som säkerställer deras möjlighet att få stöd och hjälp att utvecklas i sin yrkesroll
samt känna sig trygga i sin profession. Syftet med den fördjupade introduktionen är bland annat att
säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor. En sjuksköterska på Alingsås lasarett har anställts
som projektledare för projektet kliniskt basår för nyutbildade sjuksköterskor under 2016-2017.
Vidare har sjukhuset utbildningstjänster för sjuksköterskor. Under 2015 gick 11 sjuksköterskor
specialistutbildningar inom kirurgi, operationssjukvård, internmedicinsk vård och vård av äldre, 7 av
dessa var finansierade av regionala medel.
Sommaren 2015 har sjukhuset haft 15 feriepraktikanter, som fått en inblick i vårdarbetet. Sjukhuset
har även tagit emot elever från högstadiet bland annat i ett så kallat Open-app-program, vilket innebär
att praoelever i årskurs 8 får besöka någon avdelning/mottagning för att intervjua olika
yrkeskategorier. Detta presenteras sedan i klassen för att alla ska få en bild av arbetet på sjukhuset. I
årskurs 9 kommer samma elever tillbaka och följer upp arbetet och förhoppningsvis lockas att arbeta
vidare inom vården. Under våren har sjukhuset sammanlagt tagit emot 28 elever från tre olika skolor.
Många av hälso- och sjukvårdens yrkeskategorier har lång utbildningstid och Alingsås lasarett är
dessutom en del av utbildningssystemet fram till färdigutbildade och specialister genom sjukhusets
utbildningsuppdrag. För att möta framtidens krav ska därför sjukhuset fortsatt uppfattas som en
attraktiv arbetsplats och handleda studerande. 93 procent är nöjda med sin utbildningsplacering på
Alingsås lasarett. Under året har andelen medarbetare med handledarutbildning ökat. Ett pris för
handledare inom läkargruppen delas ut årligen och 2015 instiftades även pris till handledare för APL
och VFU.
Ledningsgruppen har under året utsett en utbildningsgrupp som har särskilt fokus på sjukhusets
utbildningsuppdrag.
En grupp avdelningschefer från sjukhusets kliniker samt HR-chef har under våren planerat åtgärder
för att klara bemanningen under semesterperioden. Bemanningssituationen avseende sjuksköterskekompetens var skör och för att klara sommaren anställdes ett 20-tal fler undersköterskor i jämförelse
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med förra året. På avdelningarna har sjuksköterskor arbetat extra timmar och arbetspass och enstaka
semesterveckor har flyttats fram till hösten. Vårdplatser har omstrukturerats mellan avdelningarna
och ett antal vårdplatser har stängts på en avdelning. Efter sommaren fick arbetsgruppen ett nytt
uppdrag, nämligen bemanning med fokus året runt och inte enbart inför sommaren. Inom kirurgortopedkliniken har en avdelning haft en annan inriktning under sommaren med övervägande
färdigbehandlade patienter och en annan bemanning med fler undersköterskor och färre antal
sjuksköterskor. Klinikens andra avdelning bemannades för reguljär verksamhet. Genom ett nära
samarbete mellan avdelningarna har detta fungerat bra.
Strikt anställningsprövning före beslut om rekrytering har tillämpats under året, på grund av att
sjukhuset har för höga personalkostnader i förhållande till ekonomin. Det är sjukhusdirektören som
fattar beslut om nyrekrytering vid alla anställningar. I slutet av året infördes ett anställningsstopp på
sjukhuset.
Måltalet för andel ofrivilligt deltidsanställda av tillsvidareanställda ska vara 0 procent. Alingsås
lasaretts utfall blev 0,16 procent.
I sjukhusets Likabehandlingsplan finns ett klart uttalat mål att heltidsarbete ska vara en möjlighet för
alla medarbetare. I den tillhörande handlingsplanen finns ett uppdrag till samtliga
verksamhetsområden att kartlägga alla deltidsanställda om de vill arbeta heltid. När det blir ett ledigt
arbete ska ansvarig chef undersöka om det finns möjlighet att tillsätta heltid. De deltidsanställda som
önskar heltid har möjlighet att anmäla det genom en skriftlig begäran. Det finns en sammanställning
över alla deltidsanställda som vill ha utökad tid som cheferna har tillgång till så att de kan bevaka
detta. Den främsta anledningen till att det finns ett fåtal ofrivilliga deltider är att det inte finns
budgetmedel för att anställa alla på heltid. Det ska också överensstämma med att verksamheten har
behov av mer bemanning den tid som medarbetaren är disponibel för utökad tid.
Något färre antal deltidsanställda medarbetare, 24 stycken, 22 kvinnor och 2 män jämfört med 28
stycken under 2014, har önskat utöka sysselsättningsgraden under 2015. Av de 24 medarbetarna har
åtta fått utökad sysselsättningsgrad tillsvidare, 15 medarbetare har fått utökad sysselsättningsgrad
under viss tid. Två av dessa 15 kunde inte erbjudas exakt den tjänstgöringsgrad som önskats. En av de
15 medarbetarna har tackat nej till erbjudande om utökad sysselsättningsgrad. En medarbetare har
inte kunnat erbjudas utökad sysselsättningsgrad vilket kan bero på att ansökan om utökad tid
inkommit först i slutet av året. Totalt har då 23 av de 24 medarbetarna erbjudits mer tid.

5.8 Bemanningsföretag

Läkare
Sjuksköterskor
Övriga
Totalt

4.888 tkr
439 tkr

4.154 tkr
0

5.327 tkr

4.154

Kostnaden för bemanningsföretag har ökat under år 2015 i jämförelse med 2014.
Alingsås lasarett har i vårdöverenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden ett uppdrag att
sköta jourmottagningen nattetid. Sjukhuset har även, enligt avtal med primärvården i Lerum,
Alingsås, Vårgårda och Herrljunga, ett uppdrag att sköta jourmottagningen mellan kl 17.00-22.00
alla dagar. För dessa uppdrag har allmänläkare hyrts in då sjukhuset inte har egna anställda
allmänläkare. Kostnaderna för dessa bemanningsläkare har uppgått till 3.720 tkr januari –
december 2015. Läkare för röntgen 401 tkr, gynekologi 381 tkr och kirurgi/ortopedi 386 tkr
under samma period har hyrts in för att klara tillgänglighetsmålen.
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Sommaren 2015 fanns även ett behov av bemanningssjuksköterskor till en vårdavdelning och till
röntgenavdelningen, på grund av svårigheter att rekrytera. Kostnaden för detta har uppgått till
439 tkr. Sjukhuset har i linje med regionövergripande beslut inte avropat fler
bemanningssjuksköterskor.

5.9 Personalkostnadsanalys
Alingsås lasaretts anställda ökar i antal. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 41 personer och
antalet nettoårsarbetare med 24 personer. Personalkostnadsökningen beror dels på att antalet
anställda har ökat men också på att kostnad för lön, jour- och övertidsersättning har ökat.
Personalkostnaderna inklusive bemanningsföretag har ökat med 8 procent i jämförelse med samma
period förra året. Det innebär överskridande mot periodens budget på 9,6 mkr.
Den arbetade tiden (utförd tid samt jour- och beredskap) har ökat med 2,6 procent i jämförelse med
föregående år. Utförd tid under jour och beredskap har ökat med 3,5 procent.
Totalt har mer- och övertid ökat med 29,5 procent i jämförelse med samma period förra året. Det är
framförallt den kvalificerade övertiden som har ökat. Ökningen är 38,5 procent. Den totala kostnaden
för mer- och övertid för 2015 är 14,4 mkr. Målsättningen år 2015 var att användandet av mer- och
övertid skulle minska i förhållande till 2014. En orsak till ökningen har varit svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor, vilket medfört att befintlig personal har arbetat extra arbetspass på övertid. En hög
sjukfrånvaro och en hög beläggning har också varit orsaker. Bemanningsservice och timanställd
personal täcker vid olika slags korttidsfrånvaro, men eftersom det varit ett högt tryck på
bemanningsservice måste även ordinarie personal täcka vid sjukfrånvaro och hög beläggning.
Tillägg för obekväm arbetstid ges till arbetstagare enligt gällande kollektivavtal. Ökade kostnader
under 2015 kan bero på en höjning av dessa ersättningar i slutet av 2014.
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6. Ekonomi
6.1 Ekonomiskt resultat
Alingsås lasarett redovisar för året ett negativt resultat om -22,8 mkr, vilket är -11,6 mkr sämre än
föregående års utfall. Kostnaderna har ett resultat på -15,7 mkr och intäkterna ett resultat
motsvarande -7,1 mkr.
Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 5,5 procent mätt i R12.
Budgetavvikelsen består huvudsakligen av personalkostnader där både egen personalkostnad som
kostnader för köp från övriga sjukhus ökat. Produktionskostnader samt läkemedelskostnader visar
även det på ökning mot budget.
Tillgänglighetssatsningen nås inte beroende på brist av kapacitet under början av året men framförallt
på att patienter inte förmedlats i planerad omfattning. Det innebär att intäkterna inte nås enligt plan.

Intäkter
Statsbidragen är en mindre intäkt och uppgår till 0,1 mkr. Det är en minskning från föregående år och
ligger -0,5 mkr under budget.
Patientintäkterna uppgår till 12,6 mkr vilket är i nivå med budget och föregående års utfall.
Såld vård internt uppgår till 500,3 mkr och ligger därmed -12,7 mkr under budget. Ortopediplan och
tillgänglighet står för bortfallet mot budget då produktions- och kapacitetsplaneringens planerade
volymer inte uppnåtts.
Regionstyrelsen har fattat beslut om koncentration av vård för vissa definierade åtgärder. För Alingsås
lasaretts del handlar det om att man från år 2015 flyttat rectalcancer till SÄS och att Alingsås lasarett
skulle få ersättningsvolymer motsvarande förändringen. Diskussioner med SÄS har inte resulterat i
någon lämplig lösning och det som erbjudits från SÄS är gallor och bråck. Västra hälso- och
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sjukvårdsnämnden har därmed sänkt den ekonomiska ersättningen för vårdöverenskommelsen med 1,2 mkr och det som Alingsås lasarett erhållit från SÄS motsvarar 0,6 mkr. Från år 2016 kommer
Alingsås lasarett inte utföra gallor och bråck från SÄS då det inte ger ekonomisk täckning.
Produktions- och kapacitetsplanering:
Ortopediplan Tillgänglighetssatsningen innebär att ekonomiska medel för den tidigare regionala
ortopediplanen flyttats från sjukhuset. Därmed har sjukhusets uppdrag med utgångspunkt i den gamla
ortopediplanen förändrats. Kraven har därmed blivit högre på sjukhuset då man för samma volym
ersättning ska nå volymen vård inom ett snävare område och vårdöverenskommelsen har inte
kompenserat förändringen. Ortopediplanens nya struktur nås därför inte av sjukhuset, som inte nått
volymen patienter.
Tillgänglighet Tillgänglighetssatsningarna inom vissa köområden har heller inte nåtts. Alingsås lasarett
har ett uppdrag avseende besök inom ortopedi och allmän kirurgi. Inom behandlingar finns uppdrag
inom övrig ortopedi, allmän kirurgi och proteskirurgi. Under början av året fanns viss brist på
personal som ledde till lägre produktion, men under större delen av året har patienter inte förmedlats i
planerad omfattning. Alingsås lasarett erbjöd sig att utöka sin mottagning av patienter för att kunna
nå planerade behandlingar. Trots detta kunde inte beställd volym erhållas.
Uppföljning med hjälp av KPP-data, kostnad per patient, visar också på att delar i
tillgänglighetssatsningen inte är tillräckligt ekonomiskt kompenserad för att nå kostnadstäckning. Där
kan nämnas besök inom övrig ortopedi, samt besök och behandling inom kirurgi.
Såld vård externt har ett utfall om 6,8 mkr vilket är -3,2 mkr lägre än budget och -3,0 mkr lägre än
föregående år. Såld vård externt omfattar ersättning från andra landsting via riksavtalet och ersättning
för kommunala patienter. Framförallt är det en minskning av ersättningen från kommunerna
avseende utskrivningsklara patienter. Kommunerna har i stor utsträckning från och med år 2015
kunnat ta hem sina patienter varför antalet betalningsdagar minskat från 1133 till 350 dagar. Antalet
betaldagar har därmed minskat med 69,1 procent och innebär en intäktsminskning med -3,1 mkr.
Alingsås kommun belastas av 71 procent av det fakturerade beloppet, följt av Herrljunga med 19
procent. Vårgårda och Lerum belastas med 6 procent respektive 4 procent.
Försäljning av material varor och tjänster redovisar en minskning med -2,8 procent. Den största posten är
röntgenintäkter som uppgår till 15,2 mkr vilket är -0,8 mkr lägre än föregående års utfall och
-3,1 mkr lägre än budget. Volymen röntgenundersökningar har ökat men framförallt för sjukhusets
egen produktion, vilket lett till att den externa intäktsökning som låg i budget inte kunnat verkställas.
Övriga intäkter har ett utfall på 52,9 mkr vilket är 11,7 mkr bättre än budget. Här redovisas bland annat
intäkter för AT-blocken, yrkesintroduktionsersättning och projektintäkter. Ersättning för
resurskontrakt inom IS/IT redovisas även här. Dessa tjänster ska förvaltningarna bidra med enligt
fastställd fördelning och återbetalningen på 0,5 mkr innebär att Alingsås lasarett bidragit med mer
resurser än vad sjukhuset enligt planen ska bidra med.
Återbetalning från Regionservice har skett med anledning av deras positiva resultat motsvarande 0,5
mkr.
Kostnader
Personalkostnader Under 2014 minskade antalet nettoårsarbetare. För innevarande år har det däremot
skett en ökning. Det innebär att personalkostnaderna överskrider budget med -4,2 mkr. Inhyrd
personal från övriga vårdgivare och bemanningsföretag avseende jourmottagningen har ett underskott
motsvarande -5,3 mkr. Personalkostnaderna har därmed ett överskridande mot budget motsvarande 9,6 mkr. Jämfört med föregående år är den samlade ökningen 8 procent, där man kan se att antalet
läkare och antalet undersköterskor ökat.
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Verksamheterna har i högre grad använt personallösningar i form av övertid och kostnaden för
läkarjourerna har ökat. Dessa kostnader har ökat med 4,0 mkr vilket är en ökning med 30,6 procent
avseende övertiden och 13,3 procents höjning av läkarjourerna jämfört med föregående år. Variation
av övertidsuttaget ses mellan verksamheterna där Medicinkliniken, Akutmottagningen, och
Anestesikliniken står för ökningarna. Kirurgkliniken och Anestesikliniken står för kostnadsökningen
avseende läkarjourer.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög och kostnaden uppgår till 4,6 mkr, med en ökning från föregående år
motsvarande 0,7 mkr eller 17,2 procent. Ökningen i dagar ses framförallt inom den långa
sjukfrånvaron.
Övriga personalkostnader har ökat med 0,6 mkr jämfört med föregående år och beror på
projektkostnader för undvikbar slutenvård, vilket inte är resultatpåverkande utan matchas av
motsvarande intäkt.
Köpt bemanning har ökat med 1,2 mkr jämfört med föregående år och beror på köp av
sjuksköterskor till vårdavdelning, gynmottagning och röntgenverksamhet under framförallt
sommarmånaderna. Kostnaderna för köpt bemanning är annars att hänföra till uppdraget avseende
jourmottagningen och ligger på samma nivå som föregående år. Uppdraget att med allmänmedicinsk
kompetens bedriva jourmottagning mellan klockan 17-22, är uppsagt från årsskiftet och kommer
fortsatt att utföras av primärvården.
Sjukhuset har inga kostnader för köpt vård.
Behovet av översyn av priser och regelverk för diagnostik (lab och röntgen) har tagits upp av Alingsås
lasaretts styrelse i fråga till Regionstyrelsen. Under flera år har en prisökning skett långt utöver
regionalt index och vid samtal med SÄS har ingen möjlighet till prissänkning kunnat utverkas.
Kungälvs sjukhus har kunnat sänka priserna efter dialog med SU.
Vid sjukhuset har under året gjorts genomgång av prissättning för analys av kliniskt kemiska prover.
Analysen visar att det förekommer ett flertal olika prislistor inom regionen, där bland annat
Sahlgrenska har fem stycken och SÄS har två. Granskningen visar också att primärvården har en
prislista som är reducerad upp till 50 procent jämfört med vad Alingsås lasarett betalar för jämförbara
analyser. Mot bakgrund av detta genomfördes under året en genomgång tillsammans med SÄS, som
bedriver Laboratorieverksamheten i Alingsås. Genomgången syftade till att SÄS skulle tydliggöra vilka
parametrar som ligger till grund för prissättningen, hur de olika prislistorna tillämpas samt se över
möjligheterna för SÄS att reducera styckepriset per analys för lasarettets del. Beskedet från SÄS efter
denna genomgång var att, Alingsås lasarett inte kan få något reducerat styckepris då SÄS anser att
Alingsås lasarett redan i dagsläget betalar ett självkostnadspris.
Den pågående översynen av regionala priser för diagnostik kommer att vara klar tidigt 2016. Därefter
kommer Regionstyrelsen fastställa regelverket. Övriga verksamhetsknutna tjänster har
redovisningsmässigt en avvikelse för jämförelseperioden då kostnader för Närrehab 16,8 mkr och
bassängverksamhet 1,0 mkr från och med år 2015 bokförs här.
Köp av verksamhet från SU inom området urologi har ökat och uppgår till 2,4 mkr vilket är en
fördubbling jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budget är -1,2 mkr.
Läkemedelskostnaderna (receptläkemedel och rekvisitionsläkemedel) har samlat för perioden ökat med
7,7 procent eller 4,0 mkr.
Kostnaderna för receptläkemedel, inklusive läkemedelsnära produkter ökar med 3,9 mkr eller 13,0
procent jämfört med föregående år. Det har skett en ökning av diabetshjälpmedel och av TNFalfahämmare. Samtidigt har andra läkemedelsgrupper, som främst används vid cancerbehandling,
minskat för perioden beroende på ett färre antal patienter. Utvecklingen fortsätter avseende att ett
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litet antal läkemedel står för en allt större del av sjukhusets receptläkemedelskostnad.
Hjälpmedelskostnaderna har ökat med 2,2 mkr vilket är en ökning med 39,0 procent och redovisas
framförallt på medicinkliniken.
Kostnaderna för rekvisitionsläkemedel ligger på samma nivå som förra året. En minskning ses avseende
cytostatika, kopplat till att sjukhuset för tillfället behandlat ovanligt få cancerpatienter. Under 2016 ska
det göras mammografiscreening i upptagningsområdet, vilket kan förväntas leda till ökade kostnader.
För andra preparat är utvecklingen blandad och noteras kan en ökning avseende remicade där en
prissänkning har gjorts men volymen har ökat.

6.2 Eget kapital
Alingsås lasarett har som mål att sjukhuset och dess verksamheter ska vara i ekonomisk balans med
ett effektivt resursutnyttjande. En verksamhet i balans med utrymme för utveckling.
Alingsås lasarett hade efter några år av negativt resultat, vid början av år 2015 ett ingående eget kapital
på -22,2 mkr. Regionfullmäktige beslutade vid mötet i april 2015 att sjukhusens negativa egna kapital
skulle avskrivas.
Årets resultat innebär att eget kapital vid bokslutet är -22,8 mkr.
6.3 Investeringar

Om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett
Alingsås lasarett fick under våren 2015 klartecken från Regionstyrelsen för att tillsammans med
Västfastigheter bygga om och till Alingsås lasarett. Fem generella vårdavdelningar med en- och
tvåbäddsrum, samlade generella mottagningar på entréplan. Ett dagkirurgiskt center och en samlad
konferensenhet kommer att byggas.
Det är en positiv utveckling för verksamheterna på Alingsås lasarett. Målet är att byggnationen ska ge
verksamheterna möjlighet att utvecklas med ett ökat värde för patienter, medarbetare och invånare i
upptagningsområdet i form av utökad patientsäkerhet, delaktighet, inflytande, effektivitet och
trygghet.
Under hösten har arbete pågått med projektplanering, projektorganisation, teknisk projektering,
upphandling av entreprenör och planering av evakueringar inför byggstart i januari 2016.
Alingsås lasaretts styrelse har tillskrivit regionstyrelsen för att få projektledare finansierad. Här finns
en variation mellan sjukhusen där vissa har fått möjlighet att få medel till verksamhetens
planeringsarbete via investeringsmedlen. Svar har ännu inte meddelats.
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Utrustningsinvesteringar
Alingsås lasarett disponerar låneramar motsvarande drygt 13 mkr år 2015, vilket är en minskning med
15 procent jämfört med föregående år, fördelat på fastighetsinvesteringar 3,7 mkr och
utrustningsinvesteringar 9,7 mkr. Ramen har nu två år i rad minskats från regionens sida.
Investeringsramen till sjukhusets fördelas till verksamheterna efter beredning och prioritering.
Investeringar överstigande 1,5 mkr beslutas av sjukhusets styrelse. Regionens förändrade
investeringsmodell innebär att sjukhusets inte längre kan föra med sig medel över kommande år för
större investeringar.
De utrustningsinvesteringar som genomförts under år 2015 är i stor utsträckning reinvesteringar,
något som ingår i verksamhetens ordinarie investeringsplaner. Utrustningsinvesteringar till ett värde
av 7,7 mkr har effektuerats. Under kommande år har utökning av investeringsramen skett då ett
behov av bland annat nytt övervakningssystem är prioriterat.
Sjukhuset har under året, via regionala medel, även investerat i telemedicinsk utrustning, vilket är en
kvalitet- och effektivitetshöjande investering.

6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans
Alingsås lasarett har under året haft en negativ resultatutveckling. Vid delåret i mars bedömdes
prognosen till – 10 mkr och resultatet vid bokslutet blev – 22,8 mkr. I samband med budget 2015 så
tillfördes Alingsås lasarett medel motsvarande 25 mkr samtidigt som andra medel togs bort som
exempelvis ersättning för vårdplatser för att nå 90 procentig beläggning. Arbete har därför fortsatt
med att nå verksamhet och ekonomi i balans. Uppföljning och analys av årets löpande resultat har
inneburit att fokus för åtgärder, för att nå en verksamhet i balans, har riktats mot följande delar:
1. Säkra intäkter inom den regionala tillgänglighetssatsningen
2. Utveckla produktionen inom röntgen- och klinfysverksamheten
3. Personalbudgeten per verksamhet och enhet ska vara i balans från och med september
månad.
4. Fortsatt arbete med att sänka kort- och långtidssjukfrånvaron
5. Uppföljning på rätt vårdnivå
6. Dialog kring läkemedel och receptförskrivning
7. Dialog kring diagnostik
8. Vidare arbete med sjukhusens processer, både akutvårdsprocessen och övriga vårdprocesser.
Arbete bedrivs vidare i både pågående samt planerade projekt.
Åtgärder som under året gett resultat är:







Samverkan kring utskrivningsklara patienter har gett en minskning av antalet betaldagar med
69,1 procent vilket inneburit -3,1 mkr för året.
Etablering av närsjukvårdsteam pågår där hembesök via PV för de mest sjuka äldre enligt
Lidköpingsmodellen sker med hjälp av regionala projektpengar. Målet är att det ska ge
förutsättningar för en bättre beläggningssituation och effektivare vårdprocesser.
Omvårdnadskoordinatorer har etablerats på akutmottagningen under året. Detta bedöms
framöver kunna minska behovet av slutenvård genom samverkan med PV och kommun för
patienter över 65 år. Effekten har börjat kunna ses men förväntas öka under kommande år
med ett minskat akutinflöde.
Arbete med workshifting bedöms ge förutsättningar att använda fler kompetenser inom
vårdens olika moment.
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Målvärde och bedömda effekter av åtgärdsplaner år 2015

Målvärde

Utfall 2015

Arbete med att minska kvalitetsbristkostnader
Återbesök på rätt vårdnivå
Relevant läkemedelsbehandling och löpande sortimentsöversyn
Sänkta kostnader diagnostik
Ökad produktion inom röntgen och klinfys
Avtalsvård
Standardisering av varusortiment
Strikt anställningsprövning
Minskad sjukfrånvaro
Ökad andel telefon- och videokonferens
Reducerad verksamhet vid klämdagar
Förändrad akutprocess
Projekt med bäring på tidigare hemgång
Ökad andel dagkirurgi
Verksamhetsanpassad och flexibel personalbemanning
Summa:

0,5
0,2
1,0
0,5
1
0,3
0,3
1,0
0,5
0,1
0,2
0,5
1,0
0,6
0,8
8,5

0,5
0,3
0,6
0
0
0,3
1
0
-0,7
0,1
0,2
0,5
0,6
0
0
3,4

Säkra den regionala tillgänglighetssatsningen
Samverkan med primärvård och kommun kring utskrivningsklara patienter *
Etablera närvårdsteam och hembesök av PV för de mest sjuka äldre
Etablering av omvårdnads- koordinatorer ska minska behov av slutenvård på sjukhuset
Minska ohälsotalen genom att vakanser kan bemannas
Workshifting bedöma och värdera om bristområden kan bemannas med alternativ kompetens
Fortsatt arbete med akutvårdskedjan
Summa:

4,1
1,0
1,0
1,1
0,5
0,5
0,8
9,0

0
3,1
0,8
0,8
0
0
0,8
5,5

3,5
0,5
4,0

-3,5
0,5
-3,0

21,5

5,9

Tillkommande åtgärder per augusti
Personalbudget per verksamhet och enhet ska vara i balans från september
Vidare arbete med sjukhusets processer, både akutvårdsprocessen och övriga vårdprocesser

Totalt mkr
* Ersättning för utskrivningsklara patienter minskar, vilket är ett positivt utfall
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7. Bokslutsdokument och noter

Sida 39(44)
Datum 2016-01-28
Diarienummer AL 31-2016

Sida 40(44)
Datum 2016-01-28
Diarienummer AL 31-2016

Noter
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