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§7
Årsredovisning 2018 Frölunda Specialistsjukhus
Diarienummer SV 2019-00126
Beslut

1. Styrelsen för Sjukhusen i Väster beslutar att för Frölunda
Specialistsjukhus godkänna årsredovisningen för 2018
Sammanfattning av ärendet

Medarbetarna på Frölunda Specialistsjukhus har under 2018 fortsatt medverka till
att ta ytterligare steg i sjukhusets visions riktning Frölunda Specialistsjukhus - en
nationell förebild för planerad specialistsjukvård med patienten som medaktör.
Det är i varje enskilt patientmöte som utvecklingen sker och det avspeglas bland
annat i de återkommande patientdialogerna och i den kvalitetsuppföljning som
sker via nationella och regionala kvalitetsindikatorer.
Kvaliteten på vården som ges på sjukhuset är fortsatt hög vilket avspeglas i
rapporten "Sjukvård i Västra Götalandsregionen 2018" där sjukhuset får mycket
goda omdömen.
Arbetet tillsammans med projektgruppen för Högsbo specialistsjukhus har varit
intensivt under året med stort engagemang i framförallt planeringen av lokaler
och rumsfunktionsprogram. Med tanke på att sjukhuset står inför omfattande
förändringar under de närmaste åren har därför sjukhuset prioriterat insatser som
kan stärka cheferna att leda förändringsarbetet. Aktiviteter har genomförts för att
skapa en stimulerande och utvecklande arbetsplats.
Ett av årets stora mål var att få verksamheterna fullbemannade för att klara
vårduppdraget. Sjukhuset har rekryterat specialistläkare inom ortopedi,
ögonsjukvård, gynekologi och öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård, kardiologi
samt diabetologi. Denna ökade läkarbemanning kommer att påverka
tillgängligheten och produktionen successivt under första halvåret 2019.
Sjukhuset har även lyckats rekrytera inom flera bristområden såsom operationsoch anestesisjuksköterskor.
Samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) har utvecklats under året
och varit välfungerande. Bland annat har ett omfattande samarbete inletts med SU
inom gynekologi (mottagnings- och operationsverksamhet). Sjukhuset har även
arbetat med olika lösningar för att utnyttja ledig kapacitet som uppstått på
centraloperation i samband med läkarvakanser genom samverkan med Öron-näsahals, Kirurgi och Kärlkirurgi på SU, Specialistkliniken för käkkirurgi vid
Odontologen och Ortopedi vid Skaraborgs Sjukhus.
Under hösten har sjukhuset bidragit till ökad tillgänglighet av undersökning med
datortomograf genom att ta emot remisser från radiologin SU.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

14 (37)
Protokoll från styrelsen för sjukhusen i väster, 2019-01-31

Frölunda Specialistsjukhus redovisar 2018 ett resultat på -7,7 mnkr. Resultatet har
påverkats av att sjukhuset haft svårigheter att klara produktionsuppdraget på
grund av läkarvakanser och övrig frånvaro bland läkare. Ytterligare orsaker till
avvikelsen är bland annat ökade kostnader kopplat till följsamhet till medicinska
riktlinjer, ökade IS/IT-kostnader samt ökade kostnader för avskrivning och ränta.
Sjukhuset har arbetat utifrån beslutad åtgärdsplan med målet att förbättra
tillgängligheten, öka produktionen och därmed uppnå ökade intäkter.
Rapportering har skett kontinuerligt till styrelsen.
Information och samverkan om årsredovisning 2018 har ägt rum i sjukhusets
samverkansgrupp den 24 januari 2019.
Beslutsunderlag
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