1

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett
den 28 januari 2016
Tid: kl. 09:00-12:30 sammanträde
Plats: Utsikten, plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande
Beslutande
Stefan Kristiansson (MP) ordf
Gert-Inge Andersson (S) vice ordf
Marlene Segerson (S)
Anneli Rhedin (M)
Ingvar Frid (L)
Eva Andersson (C)
Eva Nihlblad (S)
Ersättare
Staffan Setterberg (KD)
Dan Björk (M)
Justerare
Gert-Inge Andersson (S)
Datum och ort för justering
Alingsås den 5 februari 2016
Underskrifter
Sekreterare: …………………………………………………………….
Kristina Stålberg
Ordförande: …………………………………………………………….
Stefan Kristiansson
Justerare:

.……………………………………………………………..
Gert-Inge Andersson
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Övriga närvarande
Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef
Jeanette Bokelund, HR-chef
Karin Looström Muth, utvecklingschef
Kristina Stålberg, kommunikatör, mötessekreterare
Marie Gustafsson, Kommunal
Birgitta Puke-Dib, Vision

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum:

2016-01-28

Datum när anslag sätts upp: 2016-02-08
Datum när anslag tas ned:
2016-02-29
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift: …………………………………………………….
Kristina Stålberg

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09:00-12:30
Beslutssammanträde
Genomgång av beslutsärende kl. 09.05-09.55, 10.05-11.20, 11.45-11.55
Mötet ajounerades kl 10.50 – 11.10 för gruppmöten med diskussioner innan
beslut om åtgärdsplan för ekonomi i balans fattades.
• Årsredovisning 2015
• Åtgärdsplan för ekonomi i balans 2016
• Patientsäkerhetsberättelse 2015
• Förslag till Remissvar Värdebaserad vård
Informationsärenden
Genomgång av informationsärenden kl. 09.55-10.05, 11.20-11.45, 11.55-12.00
• Samverkan mellan presidiet för Alingsås lasarett och presidiet för HSN Väst
angående åtgärder
• Diskussion om planering av nattöppen medicinakut
• Resultat av medarbetarenkät
• Rapport från sjukhusdirektören

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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§1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens möte.
§2

Upprop
Närvarande;
Stefan Kristiansson (MP) ordf
Gert-Inge Andersson (S) vice ordf
Marlene Segerson (S)
Anneli Rhedin (M)
Ingvar Frid (L)
Eva Andersson (C)
Staffan Setterberg (KD)
Dan Björk (M)
Eva Nihlblad (S)
Ej närvarande;
Dennis Jeryd (S)
§3

Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning fastställdes.
§4

Val av justerare
Gert-Inge Andersson utsågs vid mötet som justerare för dagens protokoll.
§5

Justeringsdatum
Justeringsdatum för dagens protokoll; 2016-02-05
§6

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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§7

Års re d o vis n in g 2015
Dnr AL 31-2016
Utvecklingschef Karin Looström-Muth, HR-chef Jeanette Bokelund och Ekonomichef
Maria Gabrielsson-Fredrikson föredrog ärendet.
Beslut
1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner årsredovisningen för år 2015.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Bakgrund
Alingsås lasarett har upprättat årsredovisning för år 2015. Årsredovisningen omfattar
redovisning av verksamhetens utveckling, personalutvecklingen samt ekonomiskt resultat
för året. Årsredovisningen svarar upp mot kraven ställda i regionens anvisningar
avseende budgetuppföljning, vårdöverenskommelsen med hälso- och sjukvårdsnämnden
samt av Alingsås lasaretts styrelse beslutad verksamhetsplan. Årsredovisningen beskriver
även under året vidtagna åtgärder i samband med det ekonomiska utfallet.
Fördjupad beskrivning av ärendet
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.
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 mnkr.
Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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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 mnkr. 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 mnkr, vilket är -11,6
mnkr sämre än föregående års utfall. Kostnaderna har ett resultat på -15,7 mnkr och
intäkterna ett resultat motsvarande -7,1 mnkr. 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 mnkr och resultatet vid bokslutet blev – 22,8 mnkr. I
samband med budget 2015 så tillfördes Alingsås lasarett medel motsvarande 25 mnkr
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.
Beslutsunderlag
TU/Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2015 daterad 2016-01-28, Dnr AL 31-2016
Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Västra hälso- sjukvårdsnämnden

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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§8

Åtg ä rd s p la n fö r e ko n o m i i b a la n s 2016
Dnr AL 18-2016
Protokollsanteckning
En protokollsanteckning inlämnas från oppositionen (S) som bifogas protokollet.
Oppositionen deltar inte i beslutet om åtgärdsplan 2016.
Tilläggsyrkande
Majoriteten lämnar in ett tilläggsyrkande:
”Styrelsen yrkar på att ägarutskottet genomför en konferens tillsammans med
beställare/utförare kring problematiken med behovsunderlag/beställning.”
Oppositionen deltar i beslutet om tilläggsyrkandet.
Beslut
1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner åtgärdsplan 2016
2. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att tillsammans med Västra hälsooch sjukvårdsnämnden tillskriva regionstyrelsen med anledning av
förslaget att genomföra personalförändringar under en två-årsperiod.
3. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att vid varje styrelsemöte löpande
följa utfallet av åtgärdsplanen samt vid behov vidta ytterligare åtgärder.
4. En enig styrelse ställer sig bakom majoritetens tilläggsyrkande om att
ägarutskottet genomför en konferens tillsammans med beställare/utförare
kring problematiken med behovsunderlag/beställning
Sammanfattning av ärendet
Alingsås lasarett har under de senaste åren tagit beslut om åtgärder för att
komma i ekonomisk balans. Kraven på effektiviseringsarbete och
kostnadsanpassningar fortsätter under 2016 med nya uppdrag och mål för
regionen. Sammantaget finns det ett krav på verksamhetsanpassningar
motsvarande 40 mnkr för att nå en ekonomi i balans. Krav på anpassningar är
fördelade per verksamhetsområde och i klinikernas detaljbudgetar har de
fördelats på enhetsnivå. Varje verksamhet har i uppdrag att beskriva hur man tar
sig an kostnadsanpassningarna.
Fördjupad beskrivning av ärendet
Samverkan har skett mellan västra hälso- och sjukvårdsnämndens presidium och
presidiet för Styrelsen för Alingsås lasarett den 12 december 2015 samt den 21
januari 2016. Alingsås lasarett har företräde på västra hälso- och
sjukvårdsnämndens ordinarie möte den 29 januari inför beslut. Resultatet av
samverkan har lett fram till att samsyn föreligger i föreslagna åtgärder. Den
föreslagna åtgärdsplanen och dess möjliga effekter på tillgänglighet och andra
vårdgivare har diskuterats. Planen godkänns under förutsättning att sjukhuset får
två år på sig att hantera reducering av personalkostnader inom Medicinkliniken,
Kirurg- och ortopedkliniken samt Anestesikliniken. Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Alingsås lasarett tar ett gemensamt initiativ i frågan och
tillskriver regionstyrelsen för att få beslut i frågan.
Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag
TU Åtgärdsplan 2016, Dnr AL 18-2016

Beslutet skickas till

Regionstyrelsen
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Revisorskollegiet

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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§9

P a tie n ts ä ke rh e ts b e rä tte ls e 2015
Dnr AL 27-2016
Chefläkare Per Wiger föredrog ärendet.
Beslut
1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkände Patientsäkerhetsberättelse för år 2015
Bakgrund
Alingsås lasarett har upprättat patientsäkerhetsberättelse för år 2015. Patientsäkerhetsberättelsen omfattar redovisning av ansvar för kvalitet och patientsäkerhet, samt hur
sjukhuset arbetar med patientsäkerhetsfrågorna. Patientsäkerhetsberättelsen redovisar
utfall av arbetet med att minska risk för vårdskador, arbetet kring vårdrelaterade infektioner samt klagomålshantering.
Fördjupad beskrivning av ärendet
Ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet följer linjeorganisationen och Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Som stödfunktioner för det kontinuerliga förbättringsarbetet och patientsäkerhetsarbetet finns chefläkare, utvecklingschef, förbättringsledare, vård- och verksamhetsutvecklare, studierektorer för undersköterskor, sjuksköterskor, AT-läkare och STläkare. Sjukhuset arbetar med ständiga förbättringar och har valt LEAN-filosofin som
modell för verksamhetsutveckling. Chefläkaren följer kontinuerligt patientsäkerhetsarbetet och redovisar resultat av detta i alla verksamheter. En gång per kvartal redovisas
resultat för sjukhusets styrelse.
All personal har hösten/vintern 2014/2015 fått utbildning i den nya patientlagen som
trädde i kraft 1/1 2015. Nyanställda får utbildning i patientsäkerhet. Mål och strategi för
Alingsås lasarett 2015 har varit att öka alla medarbetares medvetenhet om ökad patientsäkerhet. En till två gånger per termin är chefläkaren ute på sjukhusets samtliga APT för
att informera kring resultat av olika patientsäkerhetsaktiviteter. Patientsäkerhetsronder
genomför minst två gånger/termin, då sjukhusdirektör, chefläkare och utvecklingschef
diskuterar patientsäkerhet med personalen på en enhet/avdelning. Åtgärdsförslag följs
upp med återbesök efter 6-12 månader.
Under 2015 har patienter och närståendes synpunkter och klagomål hanterats via sjukhusövergripande riktlinjer samt avvikelseregistrering i MedControl. Utredning och återkoppling sker i linjeorganisationen och via chefläkare.
De viktigaste resultaten som har uppnåtts kopplat till måluppfyllelse och patientsäkerhet
under 2015 är; vårdrelaterade infektioner ligger acceptabelt lågt, trycksår har minskat,
vårdgarantier hålls inom de flesta områden, antalet klagomål har minskat och antalet
ärenden hos patientnämnden har sjunkit.
Regionens mål för vårdrelaterade infektioner är 7 procent och lokalt på Alingsås lasarett
5 procent. Sjukhuset har som enda förvaltning i regionen gjort mätningar månadsvis.
2015 års medelvärde blev 4,8 procent.
Beslutet skickas till
Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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Regionstyrelsen
§ 10

Yttra n d e ö ve r m o tio n a n g å e n d e in fö ra n d e a v vä rd e b a s e ra d vå rd
i Vä s tra Gö ta la n d s re g io n e n (RS 375-2015)
Dnr AL 32-2015
Beslut
1. Styrelsen för Alingsås lasarett ställer sig bakom förslag till yttrande över
motion angående införande av värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen.
Bakgrund
Alingsås lasarett har mottagit remiss från regionsstyrelsen för att yttra sig över motion om
införande av värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Alingsås lasarett ser positivt på möjligheterna att utveckla vården utifrån
teorierna om värdebaserad vård och följer med intresse den utveckling avseende detta
som sker hos våra vårdgrannar samt tar del av det som sker i regionala och nationella
projekt. Styrelsen för Alingsås lasarett anser dock att det ännu är för tidigt att ta fram en
plna för att införa värdebaserad vård i hela regionen utan föreslår istället att man avvaktar
och följer utvecklingen och utvärderingen av de projekt som påbörjats innan
regionövergripande beslut fattas.
Beslutet skickas till

Regionstyrelsen

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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§ 11

Dis ku s s io n o m p la n e rin g a v n a ttö p p e n m e d ic in a ku t
Bakgrund
En stängning av akutmottagningen nattetid gjordes 2004. Sedan dess har
akutflödena ökat avsevärt.

Sammanfattning av ärendet
Alingsås lasarett ska, enligt inriktningsbeslut i regionfullmäktige, fortsätta vara
ett akutsjukhus med närvårdsprofil
- Sjukhuset vårdar akuta patienter inneliggande idag
- Intensivvård finns
- Röntgen- och operationsberedskap finns
- Jourläkare för inneliggande patienter finns
Diskussioner förs om en nattöppen medicinakut enligt den modell som finns i Lidköping.
I diskussionerna föreslås också att akutmottagningen för kirurgi och ortopedi stänger kl 21.00.
Fördelar med en nattöppen medicinakut är:
• Det blir inget start och stopp i verksamheten
• Inga flyttar av patienter nästa dag
• Färre ambulanstransporter
• Akutsjukvård inärområdet för invånarna i vårt upptagningsområde.
Göteborgsregionen växter, ökade akutuppdrag.
Risk- och konsekvensanalys gjord april 2015
På samrådsmöte med västra hälso- och sjukvårdsnämnden framkom att Alingsås lasarett
på uppdrag av nämnden ska bereda frågan kring om det är möjlight att göra översyn av de
arbetsformer som finns idag för att möjliggöra en bättre vårdkedja ur heldygns perspektiv
särskilt för de grupperna med störst behov, särskilt då de multisjuka äldre.
Protokollsanteckning från möte mellan presidiet för västra hälso- och sjukvårdsnämnden
och presidiet för styrelsen för Alingsås lasaretts.
Beslut
Styrelsen beslutar att ge sjukhusdirektör Hans Holmberg i uppdrag att utreda
förutsättningarna för en nattöppen medicinakut med målet att det ska vara en del av
överenskommelsearbetet inför 2017.

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:
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In fo rm a tio n s ä re n d e n
§ 12

S a m ve rka n m e lla n p re s id ie t fö r Alin g s å s la s a re tt o c h p re s id ie t
fö r vä s tra h ä ls o - o c h s ju kvå rd s n ä m n d e n a n g å e n d e å tg ä rd e r
Styrelsens ordförande Stefan Kristiansson informerade om resultatet av
samverkan mellan presidiet för Alingsås lasarett och presidiet för västra hälsooch sjukvårdsnämnden angående åtgärdsplaner.
§ 13

Re s u lta t a v m e d a rb e ta re n kä te n
HR-chef Jeanette Bokelund föredrog ärendet.
Svarsfrekvens på Alingsås lasarett blev 66 procent efter stora tekniska problem i samband
med genomförandet av medarbetarenkäten.
Styrelsen för Alingsås lasarett diskuterade resultatet som presenterats.
Styrelsen för Alingsås lasarett noterade informationen.

§ 14

Ra p p o rt frå n s ju kh u s d ire ktö re n
Sjukhusdirektör Hans Holmberg informerade styrelsen om:
• Sjukhusdirektörens möten med medarbetare på arbetsplatsträffar
• Om- och tillbyggnationen är igång. Första spadtaget är planerat till 30 mars kl 13.00
• Inför studieresa till hälsostaden Ängelholm

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Justerare:

Justerare:

Datum för
justering:

Rätt utdraget intygar:

