Verksamhetsplan och
detaljbudget 2015
Alingsås lasarett

Läsanvisning

I framtagningen av 2015 års verksamhetsplan och detaljbudget har fokus varit att tydliggöra och
minska antalet mål för Alingsås lasarett. I dokumentet beskrivs de mål och uppdrag som
Regionfullmäktige beslutat om och som vi har att följa. De redovisas under kapitel 2 och 3.
De mål som Koncernledningen för Hälso- och Sjukvård har tagit fram finns redovisade under
kapitel 4 Verksamhet, 5 Personal och 6 Ekonomi. I de fall Alingsås lasarett har tagit fram egna
mål som ska följas upp finns de också under kapitel 4-6.

Innehållsförteckning
1. Sammanfattning ................................................................................................................... 3
2. Regionfullmäktiges mål 2015 .............................................................................................. 4
3. Regionfullmäktiges uppdrag 2015 ....................................................................................... 8
4. Verksamheten .................................................................................................................... 10
4.1 Verksamhetens uppdrag och mål ..........................................................................10
4.1.1 Verksamhetens övergripande uppdrag .......................................................10
Vår vision ...................................................................................................10
Värdegrund/Vår gemensamma kultur ........................................................10
Vårt uppdrag ...............................................................................................10
Långsiktiga mål ..........................................................................................11
Fokusområden 2015 ...................................................................................12
4.1.2 Verksamhetens mål .....................................................................................13
4.1.3. Jämlik Vård ..............................................................................................15
4.1.4 Vårdgaranti - tillgänglighet . ......................................................................15
4.1.5 Vårdöverenskommelse ...............................................................................16
4.2. Prestationer ........................................................................................................16
5. Personal .............................................................................................................................. 17
6. Ekonomi ............................................................................................................................. 19
6.1 Ekonomiskt resultat ..............................................................................................19
6.2 Eget kapital ...........................................................................................................20
6.3 Investeringar .........................................................................................................21

2

1. Sammanfattning
Alingsås lasaretts verksamhetsplan och detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget 2015,
Koncernledningens Förändringsagenda samt Överenskommelsen 2015 med Hälso- och sjukvårdsnämnden i
Mittenälvsborg.
Fokusområden
Alingsås lasarett kommer år 2015 ha två fokusområden. Det första fokusområdet är processen för akut
vård. Den omfattar hela kedjan från det att patienten kommer till akutmottagningen, vården på sjukhuset
och till dess att patienten är utskriven.
Det andra fokusområdet handlar om sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. För äldre med flera
förekommande sjukdomstillstånd krävs en väl fungerande samverkan mellan kommunens äldreomsorg,
primärvården och sjukhuset. Stora krav ställs på vård- och omsorgssystemet med målet att utgå från de mest
sjuka äldres behov.
Verksamhet
Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har 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 kvalitetoch 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. Vi är en lärande
organisation där vi lär av goda exempel och vidareutvecklar verksamheten med ständiga förbättringsarbeten.
Kompetens
Alingsås lasarett arbetar för regionens långsiktiga mål att ha rätt kompetens på rätt plats och att ha goda
utvecklingsmöjligheter. I detta arbete finns fyra framgångsfaktorer; hälsofrämjande
ledarskap/medarbetarskap, patient- och verksamhetsanpassad bemanning, strategiska kompetensförsörjning
och utbildningsuppdraget.
Ekonomi
Alingsås lasarett har som mål en verksamhet och ekonomi i balans med utrymme för utveckling. Resurserna
måste utnyttjas effektivt där vården planeras utifrån patienternas behov och sjukhusets vårduppdrag.
Utmönstring av gamla metoder måste ske för att skapa utrymme för utveckling. Nya åtaganden kan inte
verkställas utan att både ekonomiska och andra förutsättningar ges. Samverkan mellan sjukhus och andra
vårdgivare kommer att stå allt mer i fokus och är en av förutsättningarna för att ge patienten en
kvalitetsdriven vård där resurserna används på bästa sätt.
God kostnadskontroll är en av förutsättningarna för att skapa utrymme till utveckling av hälso- och
sjukvården. Alingsås lasarett har under flera år arbetat med åtgärder för att sänka en tilltagande
kostnadsutveckling. Uppdraget är att nå en verksamhet och ekonomi i balans.
På Alingsås lasarett pågår ett ständigt förbättringsarbete bland annat med hjälp och stöd av Lean-filosofin.
Detta för att ge utrymme till att möta nya krav och möjligheter.
Framtid
Alingsås lasarett avvaktar genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad av sjukhusets. Tidigare
vårdplatsutredning visar på att Alingsås lasarett behöver fler vårdplatser för att möta både dagens vårdbehov
och det ökade vårdbehovet i framtiden. Med en säkrad vårdplatstillgång finns förutsättningar för en mer
effektiv vårdprocess med direkta och indirekta vinster för både patienter och medarbetare som även
kommer att avspegla sig på ekonomin.
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2. Regionfullmäktiges mål 2015
Regionfullmäktige har tagit fram mål för verksamheterna i Västra Götalandsregionen.
På följande sidor beskrivs de mål som är relevanta för Alingsås lasarett och vilka aktiviteter
som sjukhuset planerar för att nå målen. I tabellerna nedan redogörs utfall och mål för hela Västra
Götalandsregionen. Under tabellerna redovisas sjukhusets planer för att nå målen.

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i
miljöarbetet
2012
1.

Användning av fossil energi i egna
verksamheter (%).

Mål
Utfall

2.

Andel förnybart drivmedel i egna fordon (%).

Vårdens utsläpp av lustgas (minskning %).

Andel ekologiska livsmedel (ökning %).

Användningen av miljö- och hälsofarliga
ämnen (minskning %).
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Mål
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4.
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Mål
Utfall

3.
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Alingsås lasarett planerar att nå målen genom att fortsätta arbetet med miljöfrågor utifrån miljöledningssystemet, med hänsyn till Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program 2014-2016.
1) Användning av fossil energi ska minska
Antalet resta mil i tjänsten ska minska
Styrtal:
Genomföra energironder med hjälp av energichecklista i miljöledningssystemet
Minska antal resta mil med bil per årsarbetare med 10 % jämfört med 2014.
Minska antal resta mil med flyg per årsarbetare med 5 % jämfört med 2014.
Antal videokonferenser/Lync-möten.
2) Följa Regionservice riktlinjer vid inköp av forden
Styrtal:
100 % följsamhet till avtal
3) Minska utsläpp av lustgas
Styrtal:
Minskad inköpsmängd av lustgas jämfört med 2014
4) Öka beställning av ekologiska livsmedel
Styrtal:
Ekologiska livsmedel ska öka med 30 % under 2015
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5) Minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen
Arbeta med kemikaliehanteringsfrågor enligt miljöledningssystemet
Minimera miljöbelastningen av läkemedel utan att påverka patientnyttan
Osorterat brännbart avfall ska mätas
Styrtal:
Minska miljöbelastningen från läkemedel och ha en resurseffektiv läkemedelsförsörjning
Minska antalet ordinerade DDD-antibiotika jämfört med 2014
Minskning av sjukhusets brännbara avfallsmängd

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt
hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för
invånarna att leva ett liv i hälsa
2012
1.

AUDIT1 vid samtal om alkoholvanor
(%).

2013

2014

Mål
Utfall

2,4

2015

2016

2017

öka

öka

öka

2,9

Alingsås lasarett planerar att nå målet genom att:


Som del i riskbedömning ska AUDIT användas.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att
patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna
2012
1.

2.

Väntetid läkare akutmottagning,
andel som fått träffa läkare inom 1
timme. (Gäller patienter som vid
initial bedömning erhållit röd,
orange, eller gul nivå) (%).
Antal väntande mer än 90 dagar till
besök (november).

Mål
Utfall

Antal väntande mer än 90 dagar till
behandling (november).
Andel första besök i specialistvård
inom 14 dagar vid välgrundad
misstanke om cancer (%). Avser
vuxna.
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Mål
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2014
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Mål
Utfall

4.

46

Mål
Utfall

3.

2013

902

Alingsås lasarett planerar att nå målen genom att:



1
2

Nytt arbetssätt på akuten för att minska väntetid till läkare på akutmottagningen
Se över bemanningssituationen på de mottagningar som har längre väntetid än 90 dagar för
besök och behandling.

Ett särskilt frågeformulär som används vid vårdkontakten
Avser december 2013
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en
kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland
2012
1.

2.

Vårdrelaterade infektioner i somatisk
slutenvård (%).

Antal överbeläggningar på sjukhus
per 100 disponibla vårdplatser.

2013

2014

2015

2016

8

7

6

minska

minska

minska

Mål
Utfall

8,8

9,4

Mål
Utfall

3,4

2017

3,7

Sjukhuset ligger bättre än målvärdet för vårdrelaterade infektioner. Alingsås lasarett planerar att nå
mål 2 genom att:
 Via sjukhusets fokusområden optimera resursanvändandet

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att
patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård
2012
1.

Antal registrerade konton i Mina
vårdkontakter.

2013

Mål
Utfall

65 000

2014

2015

2016

2017

110
000

öka

öka

öka

95 000

Då det inte går att mäta antal konton på förvaltningsnivå så kommer sjukhuset att mäta antal
ärenden. Alingsås lasarett planerar att nå målet genom att:
 Förbättra informationen till patienter om möjlighet att använda mina vårdkontakter

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda
invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå eller vårdgivare
2012
1.

2.

Undvikbara slutenvårdstillfällen per
100 000 invånare 65 år och äldre
(%).

Återinskrivna inom 30 dagar 65 år
och äldre (%).

2013

Mål
Utfall

2015

2016

2017

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

14,2

Mål
Utfall

2014

18,4

Alingsås lasarett planerar att nå målen genom att:
 Fortsätta arbeta med akutprocessen för att optimera inflödet på akuten, utveckla
arbetssätten på sjukhuset samt att skapa en hållbar hemgång.
 Etablera ett närvårdsteam för att skapa en trygg, säker och välplanerad vård.
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Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att
vården är jämlik och jämställd
2012
1.

Könsskillnad hjärtsjukvård (Fem
kvalitetsindikatorer).

Mål
Utfall

2.

Könsskillnad strokesjukvård (fyra
kvalitetsindikatorer),

Antal personer med undvikbara
somatiska slutenvårdstillfällen per
100 000 invånare med tidigare
psykiatrisk vård.

2015

2016

2017

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

minska

saknas

Mål
Utfall

2014

saknas

Mål
Utfall

3.

2013

2223

Alingsås lasarett planerar att nå målen genom att:
 Fortsätta följa kvalitetsindikatorer för att se att de är i balans.
 Mäta antal personer med undvikbara somatiska slutenvårdstillfällen med tidigare
psykiatrisk vård och analysera och vid behov åtgärda eventuella brister.

Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen
2012
1.

Andel grundanställningar på heltid
(%).

Kvinnors lön som andel av mäns lön
hos regionens anställda (%).

4.

5.

Andel förvaltningar som arbetar aktivt
med handlingsplan för
kompetensförsörjning (%).
Andelen chefer som genomgått
utbildning i genuskompetent
ledarskap (%).

Andel medarbetare som upplever
arbetstakt som stor (%).

Andel medarbetare som upplever
arbetsrelaterad stress som stor (%).

Utfall

Andel medarbetare som upplever
delaktigheten som god (%).

Utfall

2017

85,0

86,0

87,0

81,0

82,0

83,0

100,0

100,0

100,0

60,0

90,0

95,0

95,0

-

30,0

-

26,0

-

30.0

-

26,0

-

80,0

-

85,0

82,7

77,5

78,4

saknas

saknas

saknas

41,23

Mål
saknas

35,2

Mål
saknas

36,3

Mål
Utfall

3

81,4

Mål

Utfall
7.

2016

Mål

Utfall
6.

2015

Mål
Utfall

3.

2014

Mål
Utfall

2.

2013

saknas

73,9

Genomgått och påbörjat
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Alingsås lasarett planerar att nå målen genom att:





Utannonserade tjänster ska om möjligt vara på heltid.
Årligen ta fram en kompetenförsörjningsplan med en handlingsplan enligt regionens modell.
Årligen informera om samt följa upp deltagande av KRUS, webbutbildning i jämställdhet
och genus.
Aktivt föra dialog på APT om resultatet från medarbetarenkät 2013.

3. Regionfullmäktiges uppdrag 2015
Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans.
God kostnadskontroll är en av förutsättningarna för att skapa utrymme till utveckling av hälso- och
sjukvården. Alingsås lasarett har under flera år arbetat med åtgärder för att sänka en tilltagande
kostnadsutveckling. Uppdraget är att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Resultaten följs
löpande vid varje månadsuppföljning. Nyckeltal är framtagna för att följa och ge signaler om läget
både avseende regionens som sjukhusets målsättningar och prioriterade områden. Beslutade
åtgärder knyts till ansvarig verksamhet och ska åtföljas av stöd och tydlighet i genomförandet.
Därefter sker återkoppling med uppföljning och vid behov ska ytterligare aktiviteter genomföras
för att nå målet.
Alingsås lasarett planerar att nå målet genom att:




Fokus på uppföljning
Åtgärder kopplas till områden med negativ utveckling
Återkoppling sker till verksamheten

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 resultaten kan jämföras inom och mellan
verksamheterna.
Produktivitet och kvalitet ingår och är båda höga i en effektiv organisation. Den inre effektiviteten
mäter hur bra sjukhuset kan omvandla resurser till produkter och tjänster, alltså göra saker rätt,
medan den yttre effektiviteten handlar om att producera det som fyller patientens behov, eller att
göra rätt saker.
Alingsås lasarett planerar att nå målet genom att:




Via fokusområden arbeta för att höja kvaliteten i processen för den akuta vården samt att
säkerställa vården för de mest sjuka äldre.
Via utvecklad produktionsplanering optimera resursanvändandet för den planerade vården
Via kvalitetsregister mäts resultat i form av patientnytta och patientupplevd kvalitet
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Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att
effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas
ut jämnt över hela organisationen.
På Alingsås lasarett pågår ett ständigt förbättringsarbete bland annat med hjälp och stöd av Leanfilosofin. Detta för att ge utrymme till att möta nya krav och möjligheter. Sjukhuset ska 2015
fortsätta sitt effektiviseringsarbete.
Alingsås lasarett planerar att nå målet genom att:




Verksamheterna ska i uppföljning redovisa pågående förbättringsarbeten och
uppmätta resultat
Verksamheterna ska i uppföljning redovisa hur man arbetar med att införa nya
metoder och ny teknik
Verksamheterna ska i uppföljning redovisa hur man arbetar med att utmönstra
gamla metoder

Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar.
Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa
resultatet av det samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar för att
integrera jämställdhetsperspektivet under året.
Alingsås lasarett har att arbeta med jämtegrering, en strategi som innebär integrering av ett
jämställdhetsperspektiv. Det handlar om att jämställdhetsarbetet ska bedrivas och synliggöras i
varje beslutsfråga, i varje rutin och inte bedrivas separat.
Alingsås lasarett planerar att nå målet genom att:




Via verksamhetsplan och detaljbudget, aktivitetsplaner, utredningar och beslutsunderlag
redovisa vilka förhållanden som råder för kvinnor respektive män samt lämna förslag för
ökad jämställdhet
Verksamheterna har i uppdrag att beakta, följa upp och redovisa vilka förhållanden som
råder för kvinnor respektive män
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4. Verksamheten
4.1 Verksamhetens uppdrag och mål
4.1.1 Verksamhetens övergripande uppdrag
Vår vision
Alingsås lasarett - Framtidens Närsjukhus

Alingsås lasarett är ett närsjukhus med akutsjukvårdsuppdrag till befolkningen i närområdet.
Alingsås lasarett har även regionala uppdrag.
Värdegrund/Vår gemensamma kultur






På Alingsås lasarett har alla människor lika värde
Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och
organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling
Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och
kompetens
Vi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privata
Vi respekterar varandra, är delaktiga och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett

Vårt uppdrag

Alingsås lasarett ska erbjuda Sveriges främsta närsjukvård genom att:








Erbjuda hälso- och sjukvård dygnet runt i samarbete med andra
Arbeta hälsofrämjande och erbjuda hälso- och sjukvård som är jämlik och jämställd
Erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård
Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet
Följa och utveckla nya metoder och arbetssätt inom vårt uppdrag
Arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar
med lean-filosofin som strategi
Vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare som ges möjlighet till
utveckling och förutsättningar att göra ett gott arbete
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Långsiktiga mål

Mål 2018 - Patientdriven vård




Patienten är en medaktör i vården
Vi har hög patientsäkerhet

Mål 2018 - Rätt kompetens



Vi har rätt kompetens på rätt plats
Vi har goda utvecklingsmöjligheter

Mål 2018 - Sammanhållet vårdsystem




Vi har hög tillgänglighet
Vi har en gemensam och funktionell IT-miljö
Vi har en stark ekonomi
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Fokusområden 2015



Processen för akut vård:
Arbetet med akutprocessen omfattar hela kedjan från det att patienten kommer
till akutmottagningen, vården på sjukhuset och till dess att patienten är
utskriven.



Sammanhållen vård för mest sjuka äldre:
För äldre med flera förekommande sjukdomstillstånd och en skör livssituation
ställs stora krav på vård- och omsorgssystemet som är organiserat efter
diagnoser och mindre utifrån sjuka äldres behov. Sjuka äldre har ett behov av
en sammanhållen vård och omsorg. Inte sällan hamnar äldre på sjukhus för
sjukdomstillstånd som en väl fungerande samverkan mellan sjukhuset,
primärvården och äldreomsorg skulle kunna förebygga.
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4.1.2 Verksamhetens mål
Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har 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 lasarettets 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. Vi är en lärande organisation där vi lär av goda exempel och
vidareutvecklar verksamheten med ständiga förbättringsarbeten. Att lära från avvikelser är en del i
patientsäkerhetsarbetet.
Under 2015 kommer processen för akut vård fortsatt att vara ett fokusområde. Syftet med
processen är att Alingsås lasarett ska erbjuda patientsäker vård och arbetsmiljö i ett sjukhus med
hög tillgänglighet och stor flexibilitet. Detta sker genom att arbeta med att utveckla arbetssätten på
sjukhuset för ett optimalt flöde och patientsäkert omhändertagande, samt att skapa en hållbar
hemgång för patienterna.
Det andra fokusområdet för 2015 är sammanhållen vård för mest sjuka äldre. En del i detta
fokusområde är att etablera ett närvårdsteam för att skapa en trygg, säker och välplanerad vård och
omsorg för dessa.
Effektiva processer med hög säkerhet förutsätter en hög säkerhetsmedvetenhet och effektiv
IS/IT. Säkerhetsarbetet utgår ifrån regionens säkerhetsstrategi (2013-2016) och enligt lasarettets
IS/IT-plan. Säkerhetsperspektivet beaktas i alla våra processer och verksamhetsmål och ska inte
vara ett isolerat arbete. Målet är att uppnå en trygg och säker vård med patienten i fokus, på en
trygg och säker arbetsplats.
För att nå verksamhetens mål finns det ett flertal framgångsfaktorer:









Patienten som medaktör i sin vård
Hälsofrämjande förhållningssätt
Hög kvalitet och patientsäkerhet
Lärande organisation
Processen för akut vård
Sammanhållen vård för mest sjuka äldre
Säkerhetsmedvetenhet
Miljömedvetenhet

Framgångsfaktorer

Patienten som
medaktör i sin vård

Styrtal

Mål

Ansvar

(vad ska mätas/följas
upp)

(vad ska uppnås)

(nedbrytning i
aktiviteter
och uppföljning)

Patienternas upplevelse
av delaktighet i vård och
behandling.

Inrätta ett patientråd för
att öka dialogen med
patienter och invånare.

Ledningsgrupp

Sjukhuset närvaro i
sociala medier

Ökad dialog med
patienter och
närstående samt med
framtida medarbetare

Ledningsgrupp

Delårs- och årsbokslut

Delårs- och årsbokslut
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Framgångsfaktorer

Hälsofrämjande
förhållningssätt

Hög kvalitet- och
patientsäkerhet

Lärande
organisation

Styrtal

Mål

Ansvar

(vad ska mätas/följas
upp)

(vad ska uppnås)

(nedbrytning i
aktiviteter
och uppföljning)

Antal planerade
operationer samt andel
icke-rökare vid
operationstillfället (gäller
patienter 18 år och över).

Införa arbetssätt som
gör det möjligt att mäta
andel icke-rökare vid
operationstillfället.

VC

AUDIT vid samtal om
alkoholvanor (%)
Andel överbeläggningar
på sjukhus per 100
disponibla vårdplatser
Andel opererande inom
24 timmar vid höftfraktur
Andel strokepatienter
som gavs
trombolysbehandling

Ska öka jämfört med
2014
Ska minska jämfört
med 2014

Andel olämpliga
läkemedel till personer
75 år och äldre

Ska minska jämfört
med 2014

Lära av goda exempel

Antal publicerade goda
exempel på intranätet
ska öka jämfört med
2014.
Ska öka jämfört med
2014

VC

VC

Medelvårdtid på Alingsås
lasarett

- 70% av alla patienter,
exklusive de som
triagerades grön och
blå, ska lämna
akutmottagningen inom
4 timmar
Ska minska med 5 %
jämfört med 2013

Återinskrivning inom 30
dagar (%)

Ska minska jämfört
med 2014

Undvikbara
slutenvårdstillfällen per
100 000 invånare 65 år
och äldre (%)

Ska minska jämfört
med 2014

Återinskrivna inom 30
dagar för 65 år och äldre
(%)

Ska minska jämfört
med 2014

Antal medarbetare som
fått utbildning att utföra
risk-/konsekvensanalys

1-2 medarbetare per
verksamhet.

Antal medarbetare som
gått säkerhetsutbildning

20 % av medarbetarna
ska genomgått
utbildning

Antal förbättringsarbeten
som utgår från avvikelse
Processen för akut
vård

Sammanhållen vård
för mest sjuka äldre

Säkerhetsmedvetenhet

Total vistelsetid (TVT) på
akutmottagningen

≥75 %

Delårs- och årsbokslut

VC
Delårs- och årsbokslut

≥15 %

Delårs- och årsbokslut

Delårs- och årsbokslut

VC
Delårs- och årsbokslut

VC
Delårs- och årsbokslut
VC
Delårs- och årsbokslut
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Framgångsfaktorer

Miljömedvetenhet

Styrtal

Mål

Ansvar

(vad ska mätas/följas
upp)

(vad ska uppnås)

(nedbrytning i
aktiviteter
och uppföljning)

Att utföra scenarioövning
för att öka
krishanteringsförmåga

1 övning/år

VC/AC

Ökad kunskap om
miljöarbetet

Samtliga nyanställda
under året ska
genomgå webbaserad
miljöutbildning

VC/AC

Minska matavfallet
jämfört med 2014

VC/AC

Mängden matavfall

Delårs- och årsbokslut

Årsbokslut

4.1.3. Jämlik Vård
Jämställd och jämlik vård är en viktig framgångsfaktor för att nå tillgänglig och säker vård av
hög kvalitet.
Framgångsfaktorer

Jämställd och
jämlik vård

Styrtal

Mål

Ansvar

(vad ska mätas/följas
upp)

(vad ska uppnås)

Könsskillnad
hjärtsjukvård ska minska

Målen för de regionala
kvalitetsindikatorerna

(nedbrytning i
aktiviteter
och uppföljning)
VC

Könsskillnad
strokesjukvård ska
minska

Målen för de regionala
kvalitetsindikatorerna

Delårs- och
årsbokslut

4.1.4 Vårdgaranti - tillgänglighet
Hög tillgänglighet är en viktig framgångsfaktor för att nå vårdgaranti och säker vård av hög
kvalitet.
Framgångsfaktorer

Hög tillgänglighet

Styrtal

Mål

Ansvar

(vad ska mätas/följas
upp)

(vad ska uppnås)

Väntetid för besök och
behandling

Alla patienter ska få tid
till besök och behandling
inom 30 dagar

(nedbrytning i
aktiviteter
och uppföljning)
VC

Väntetid till första
läkarbesök vid
cancermisstanke

Alla patienter ska få tid
till besök inom 14 dagar

Väntetid läkare
akutmottagningen

65 % av alla patienter,
exklusive de som
triagerades grön och
blå, ska få träffa läkare
inom en timma

Månatligen samt
delårs- och
årsbokslut
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4.1.5 Vårdöverenskommelse
Styrelsen för Alingsås lasarett har fattat beslut om en vårdöverenskommelse med Hälso- och
sjukvårdsnämnden som innefattar mål och åtaganden för 2015. Till denna vårdöverenskommelse
är en särskild uppföljningsplan framtagen. (Länkar till VÖK och uppföljningsplan läggs till när de
finns publicerade)
4.2. Prestationer
Alingsås lasaretts prestationer har sin utgångspunkt i vårdöverenskommelsen mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg samt sjukhusets styrelse. I vårdöverenskommelsen för
2015 ingår inte längre ögonverksamheten i Mittenälvsborg. Planeringstalet för
akutmottagningen har justerats enligt utökad ekonomisk ersättning.
I 2014 års budget fördes både prestationer och ekonomiska medel för den regionala
ortopediplanen över från Hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen. Volymer för
ortopediplanen samt eventuella tillgänglighetssatsningar ska budgeteras mot regionen.
Utgångspunkten är här att regionen ska ersättas med ett regiongemensamt DRG-pris.
Hänsyn har tagits till de regionala viktlistorna för sluten- och öppen sjukhusvård 2015. Dessa har
beräknats med utgångspunkt i regionala kostnadsdata (KPP) för år 2012 och 2013.
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5. Personal
Alingsås lasarett ser fyra framgångsfaktorer i arbetet med att nå regionens långsiktiga mål ”Vi har
rätt kompetens på rätt plats” och ”Vi har goda utvecklingsmöjligheter”. Dessa är





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

Som ett resultat av arbetet i företagshälsovårdens NySAM-projekt erbjuds samtliga linjechefer på
Alingsås lasarett en Hälsoanalys av sin enhet. Resultatet från hälsoanalyserna 2014 tillsammans med
resultatet från medarbetarenkäten 2013 stödjer ambitionen att arbeta vidare för att ytterligare stärka
ett hållbart hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap på sjukhuset.
Alingsås lasarett arbetar med att nå en optimal struktur och mix av kompetens utifrån patienternas
behov och sjukhusets uppdrag.
Det är nödvändigt att ha en långsiktighet i och att arbeta strategiskt med vår kompetensförsörjning.
Därför upprättas en kompetensförsörjningsplan enligt regionens modell och under 2015 ska
ytterligare fokus läggas på analys av denna.
Många av hälso- och sjukvårdens yrkeskategorier har lång leveranstid och Alingsås lasarett är
dessutom en del av utbildningssystemet fram till färdigutbildade och specialister genom
utbildningsuppdraget. För att möta framtidens krav ska därför sjukhuset fortsatt uppfattas som en
attraktiv arbetsplats och handleda studerande.

Vi har rätt kompetens på rätt plats
Vi har goda utvecklingsmöjligheter
Framgångsfaktorer

Hållbart
hälsofrämjande
ledarskap/medarbetarskap

Patient- och
verksamhetsbaserad bemanning

Styrtal

Mål

Ansvar

(vad ska mätas)

(vad ska uppnås)

(nedbrytning i
aktiviteter/
uppföljning)

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvarotid av
sammanlagd arbetstid
ska uppgå till högst 5%

VC
Månadsvis, Delårsoch årsbokslut
HRC

Antal enheter med
genomförda
hälsoanalyser

Samtliga linjechefer ska
erbjudas en hälsoanalys
av sin enhet.

Kostnaden för
bemanningsläkare och
bemanningssjuksköterskor

Kostnaden ska minska

VC

Andelen anställda som
har en kompetensutvecklingsplan.

100%

Delårs- och
årsbokslut
VC

årsbokslut

Årsbokslut
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Framgångsfaktorer

Strategisk
kompetensförsörjning

Utbildningsuppdraget

Styrtal

Mål

Ansvar

(vad ska mätas)

(vad ska uppnås)

(nedbrytning i
aktiviteter/
uppföljning)

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

VC/HR-chef
2 ggr per år
Studierektorer
Årsbokslut

Nöjdhet vid
utbildningsplacering på
Alingsås lasarett.

100 % nöjdhet hos
personer under
utbildning på Alingsås
lasarett

Studierektorer
Årsbokslut
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6. Ekonomi
Ekonomi i balans med utrymme för utveckling
Alingsås lasarett har som mål en verksamhet och ekonomi i balans med utrymme för utveckling.
Resurserna måste utnyttjas effektivt där vården planeras utifrån patienternas behov och sjukhusets
vårduppdrag. Utmönstring av gamla metoder måste ske för att skapa utrymme för utveckling. Nya
åtaganden kan inte verkställas utan att både ekonomiska och andra förutsättningar ges. Samverkan
mellan sjukhus och andra vårdgivare kommer att stå allt mer i fokus och är en av förutsättningarna
för att ge patienten en kvalitetsdriven vård där resurserna används på bästa sätt.


Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans

Framgångsfaktorer Styrtal

Alla verksamheter
ska ha
kostnadskontroll
och redovisa
ekonomisk balans

Mål

Ansvar

(vad ska mätas)

(vad ska uppnås)

Sjukhusets och
verksamheternas
ekonomiska utfall
avseende kostnader
och intäkter jämfört
med budget

(nedbrytning i
aktiviteter och
uppföljning)
VC

Sjukhusets och
verksamheternas budget
ska vara i ekonomisk
Månadsuppföljning
balans med långsiktigt mål samt delår- och
att ha ett eget kapital
årsbokslut
motsvarande 2 procent av
omslutningen

6.1 Ekonomiskt resultat
Sjukhusets ekonomi är fortsatt ansträngd. 2014 års prognos pekar på ett underskott motsvarande 23 mnkr där regionfullmäktige beslutat godkänna ett negativt resultat på -19,5 mkr. Mot bakgrund
av 2014 års förväntade resultat kompletterat med planerade åtgärder under året, som helt eller
delvis fått genomslag, så bildar detta utgångspunkten i sjukhusets fortsatta arbete med att uppnå
verksamhet och ekonomi i balans.
Under 2015 kommer Alingsås lasarett att via vårdöverenskommelsen arbeta mot den nya Västra
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nyinvestering i form av om- och tillbyggnad kommer vara en viktig
fråga att driva vidare för den framtida utvecklingen för sjukhuset. Nyinvesteringar kräver en
effektiv intern planeringsprocess som också kräver att den pågående verksamheten störs så lite
som möjligt.
Sjukhusets kostnader har under flera år ökat inom områdena löner och övrig prisutveckling.
Kostnader för att vi blir fler och äldre samt nya behandlingsmetoder driver utvecklingen. Nämnas
kan ny läkemedelsterapi mot cancer vilket lett till ökade kostnader, men även nya skonsammare
operationsmetoder, som i sig är billigare men kan ges till fler, och därmed också ökar
kostnaderna. Dessa och andra förändringar måste åtföljas både av tillräckliga resurser som av en
verksamhet vilken arbetar med öppna prioriteringar och nya, effektiva arbetssätt.
Den största intäktsposten för sjukhuset är via ersättningen från Hälso- och sjukvårdsnämnden. När
ersättning flyttats från nämnderna till regionstyrelsen för ortopediplan och då även regionala
tillgänglighetsmedel kommer via extrasatsningar, är det av största betydelse att övergripande
planering ges förutsättningar att fungera optimalt. Det är av stor vikt både för sjukhusen enskilt
som för sjukhusen gemensamt. Ersättningssystem och samverkansformer måste utvecklas för att få
patientflöden att fungera.
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Förutsättningar/förändringar 2015









Ögonmottagning överförts till SÄS
Närvårdskansliets organisering till Alingsås lasarett upphör
Kurser, konferenser, konsulter, info, pr & trycksaker - regional besparing
Uppräkning med regionindex 2,5 procent
Jämställda löner 2013-2015 - ramhöjande medel tillförs
Verksamhetsförändring Logopedi - uppdrag överförs från Närhälsan
Akutmottagning kortning av väntetider, förbättrat mottagande - förstärkning av medel från HSN
KOL/Lungmedicinsk konsult - förstärkning av resurser från HSN

6.2 Eget kapital
Ingående eget kapital år 2014 var -10,7 mkr och prognosticerat resultat för år 2014 är -23,0
mkr. Regionfullmäktige har beviljat Alingsås lasarett ett negativt resultat på -19,5 mkr för år 2014.
Sjukhuset arbetar med åtgärder för att sänka det prognosticerade resultatet.
Alingsås lasarett har ett negativt ingående eget kapital till följd av de senaste årens negativa resultat
samt att tidigare upparbetat överskott drogs in till regionen. Målsättningen är att ha ett eget kapital
motsvarande 2 procent av omslutningen.
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6.3 Investeringar
Alingsås lasarett avvaktar genomförandebeslut avseende om- och tillbyggnad av sjukhuset. Tidigare
vårdplatsutredning visar på att Alingsås lasarett behöver fler vårdplatser för att möta framtida
vårdbehov. Idag är vårdplatssituationen ett återkommande problem för sjukhuset. Med en säkrad
tillgång på vårdplatser finns förutsättningar för en mer effektiv vårdprocess genom hela sjukhuset.
De utrustningsinvesteringar som kommer att genomföras är i stor utsträckning reinvesteringar,
något som ingår i verksamheternas ordinarie planer. Regionens nya investeringsprocess har delvis
ändrat förutsättningarna och medel kan inte föras över åren för att ge utrymme för större
investeringar.
Regionstyrelsen kommer att besluta om låneramar för år 2015. Alingsås lasarett föreslås
disponera 13 737 tkr, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med föregående år, fördelat
på fastighetsinvesteringar 3 711 tkr och utrustningsinvesteringar med 9 665 tkr. Investeringsramen
till sjukhuset fördelas till verksamheterna efter beredning och prioritering. Investeringar över 1,5
mkr beslutas av sjukhusets styrelse. Verksamheterna tilldelas utöver specifikt beviljade
investeringar vardera en klinikram att disponera enligt interna prioriteringar.
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