
Omställningen av hälso- och sjukvården i Västra 
Götalandsregionen (VGR) 

 
SKL – nätverk  
Tobias Nilsson 

2017-09-28 



Hög kostnadsökningstakt… 



…och gapet mellan kostnader och intäkter ökar… 



…ojämnt fördelad befolkningsökning… 

Andel 80+ år 

• Göteborg  
   förväntas växa  
   mest  (+16%) 

• Färgelanda 
   ”minskar mest” 
   (-0,2%=13 personer)) 

Kommunprognos 
Procentuell förändring 2014 till 2025 

Prognos utan migration 



Margareta 
https://www.youtube.com/watch?v=HKK_WsBu1Is&list=PL7CFcUxbLr4bJ2h6Sr3Fq_kuYigW0_epp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HKK_WsBu1Is&list=PL7CFcUxbLr4bJ2h6Sr3Fq_kuYigW0_epp
https://www.youtube.com/watch?v=HKK_WsBu1Is&list=PL7CFcUxbLr4bJ2h6Sr3Fq_kuYigW0_epp


Signhild – vård när den fungerar… (annars får 
man vara frisk för att vara sjuk…) 
https://www.youtube.com/watch?v=S8PcXk6SJpI  

https://www.youtube.com/watch?v=S8PcXk6SJpI






Varför? 



 

 

 

Omställningen handlar inte om att spara 

Det handlar om att använda våra resurser på bästa sätt 
för att skapa värde för dem vi är till för 

 

 



Politisk enighet i regionfullmäktige 

1 miljard 2017-2019 

”Genomförandet av omställningen av 
hälso- och sjukvården i enlighet med 
måldokumentet föreslås 
‒ årligen rapporteras till regionfullmäktige.  

‒ Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och andra 
berörda styrelser och nämnder ska 
regelbundet få information om arbetet.” 

2017-10-09 



Omställningen omfattar 

Nära vård 

Koncentration 

Digitalisering 

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

Framtidens vårdinformationsmiljö 



Handlingsplan för omställningen 2017-2018 (HSS) 

Några exempel på områden som finns beskrivna i handlingsplanen 

Utveckling av specialistsjukhus/närsjukvårdscentrum 

Utveckling av mobil sjukvård 

Kompetensförsörjning i primärvården 

Nivåer i det akuta omhändertagandet 

Vårdmöten på distans 

Kvalitet som strategi 

 

 



Nära vård 



Relationell 

• Kontinuitet 

• Trygghet 

• Samordning 

• Kompetens 

 

Geografisk 
närhet 

Tillgänglighet 

• Öppettider 

• Fysiska mötet 

• Digitala möten 

• Kontaktmöjligheter 

Närhet 



Det här händer - Nära vård  

Specialistsjukhus/närsjukvårdscentrum 

Mobil hemsjukvårdsläkarfunktion 

Utveckling av annan mobil vård 

Stärka första linjens vård vid psykisk ohälsa 

Avtal med kommunerna om utskrivning från slutenvård 

Kompetensförsörjning i primärvården 

Regional IT-plattform för sammanhållen journalföring 

Göteborgssjukvården 



Koncentrera vård för ökad kvalitet och tillgänglighet 



VGR 

53 000 anställda 

Tätort såväl som glesbygd 

3 landsting => 1 region 



a) översyn av traumasjukvården och b) nivåer i det akuta 
omhändertagandet 

Koncentration och förstärkning av närakut (nivå 2) 
‒ Val av principer - Lära invånare att söka rätt vs bygga ett system utifrån 

sökmönster 

‒ Från 28 jourcentraler -> ca: 9-15 närakuter (nivå-2 akuter) 

Koncentration och förstärkning av traumamottagande sjukhus 
‒ Från 9 till 6 eller 7 

Uppbyggnad av traumacentrum på en plats i VGR 

 

 c) koncentration (uppdrag till medicinska sektorsråd) 





Koncentration och 
förstärkning av närakut 
(nivå 2) 

Utbudspunkter per alternativ 
Utbudspunkt A B C 
Alingsås x x x 
Borås x x x 
Bäckefors   x x 
Falköping   x x 
Kungälv x x x 
Lidköping x x x 
Mariestad   x x 
Skene     x 
Skövde x x x 
Mölndals sjukhus (SU-MÖ) x x x 
Sahlgrenska sjukhuset (SU-S) x   x 
Östra sjukhuset (SU-Ö) x x x 
Tanumshede   x x 
Tranemo   x   
Trollhättan x x x 
Uddevalla   x 

Randzoner 
Fredrikstad (Norge)     x 
Jönköping x x x 
Kungsbacka x x x 
Säffle x x x 
Varberg x x x 
Värnamo x x x 

Sammanfattning 45 minuter 

För 
upptagningsområde
t 

A B C 

Befolkning antal 1 455 t.inv 1 528 t.inv 1 549 t.inv 

Befolkning andel 93% 97% 99% 

Överlapp andel 281% 238% 309% 

Antal utbudspunkter 9 13 15 

Sammanfattning 60 minuter 

För 
upptagningsområde
t 

A B C 

Befolkning antal 1 523 t.inv 1 567 t.inv 1 569 t.inv 

Befolkning andel 97% 100% 100% 

Överlapp andel 364% 344% 471% 

Antal 
utbudspunkter 

9 13 15 



 

Sjukhusbundna akutmottagningar med tillägg 

För upptagningsområdet Upptagnings-
område 

Utanför 
upptagnings-

område 

Befolkning antal 1 569 t.inv 9 h.inv 

Befolkning andel 100% 0% 

Överlapp andel 471% 0% 

Sysselsättningsgrad andel 46% 44% 

Befolkningsmängd <18 år 356 t.inv 2 h.inv 

Befolkningsmängd 18-65 år 915 t.inv 4 h.inv 

Befolkningsmängd >65 år 297 t.inv 2 h.inv 

Ovan utbudspunkter tillgodoser 100% av invånarna i VGR med en restid på 60 minuter.  

Totalt överlapp på 471% för invånarna i aktuellt förslag då främst Östra, Mölndal, Alingsås och Borås överlappar samma 
befolkning. 

Om avtal med Fredriksstad upprättas gällande närakut-vård täcker denna utbudspunkt en betydande del av befolkningen i 
nordvästra delarna av Götaland. Detta kan främst påverka Tanumshede som utbudspunkt 

Utbudspunkter: 
1. Alingsås 
2. Borås 
3. Bäckefors 
4. Falköping 
5. Kungälv 
6. Lidköping 
7. Mariestad 
8. Skene 
9. Skövde 
10. SU-Mölndal 
11. SU-Sahlgrenska 
12. SU-Östra 
13. Tanumshede 
14. Trollhättan 
15. Uddevalla 

Exempel på analys – simuleringar ur ett patientperspektiv 



Digitala vårdtjänster 



Det här händer - digitaliseringen  

Uppdragshandlingar tas fram inom: 

Personcentrerad informationshantering 

Smart region 

Machine learning och Artificiell intelligens 

Digitalt högkostnadsskydd 

Digitala vårdmöten för ökad tillgänglighet 

Internetbaserat stöd och behandling 

Monitorering 

Framtidens vårdinformationsmiljö – intensivt arbete som följer tidplanen 



” 

Digital teknik hjälper patienter med kronisk  
inflammatorisk tarmsjukdom 

” Med hjälp av mätverktyg och digital teknik hemifrån 
slipper patienterna ta sig till sjukhuset och vi kan enkelt 
mäta hur de svarar på behandling.” 
Hans Strid, överläkare mag- och tarmmottagningen, SÄS 



Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 



Vi tar särskilt fasta på att…. 
ur strategidokumentet 

Det är i patientmötet som förändring skapas (mikronivån) 

Stor tillit till vårdens professionella att leda och utveckla (mikronivån) 

Faktabaserat förbättringsarbete, där mätning, analys och förbättring 
används i ständiga förbättringar 

Kunskapsorganisationen är viktig vid sidan av linjeorganisationen 

 



Det regionala och nationella nuläget jämfört med 
den nya nationella programområdesuppdelningen 
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Det här händer – kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
Regional modell. Skapa en regional modell för ett lärande system byggd på kommande 
nationell modell för kunskapsstyrning. Klart december 2017.  
‒ nulägesbeskrivning av befintlig kunskapsorganisation KLAR 

‒ Pilot KOL hösten 2017; arbete pågår 

‒ Arbete med informationsplattform, GRAL, för bättre utdata, pågår 

Stärka kvalitetsarbetet. Bättre samordning bl.a. genom en strategisk regionövergripande 
funktion för stöd till kvalitetsutveckling och medicinsk uppföljning/revision. Klart kvartal 1 
2018.  
‒ Utbildning. Ta fram en utbildningsstrategi för kunskap om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Klart december 2017.  

Utveckla stödet till kunskapsorganisationen Stärk och samordna stödet till 
kunskapsorganisationen. Initialt piloten, successivt 2017 och framåt. 

Uppföljning/åtgärder. Årlig uppföljning av resultat utifrån Öppna jämförelser. Åtgärdsplan 
inom områden med svaga resultat. Klart december 2017.  



Nästa steg 



Vad krävs för att vi ska lyckas med Omställningen? 
Tydligt ledarskap 

Helhetssyn 

Kulturförändring 

Förståelse och delaktighet 

Allas mod och vilja att förändra 

Uthållighet 

 

Strategidokumet – enighet 

Handlingsplan (årlig) – enighet men 
förstås mer diskussioner kommande år… 

 

Nu börjar arbetet… 
   ….vi behöver göra det tillsammans! 




