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§3
Årsredovisning 2018 Angereds Närsjukhus
Diarienummer SV 2019-00137
Beslut

1. Styrelsen för Sjukhusen i väster godkänner årsredovisning 2018.
Sammanfattning av ärendet

Årsredovisning för 2018 har framtagits utifrån regional anvisad struktur.
Aktiviteter relaterat till mål och fokusområden har fortgått enligt plan där ökad produktion
jämfört med föregående år har varit en central utgångspunkt inom ramen för det
förvaltningsspecifika målet. Jämfört med 2017 kan följande urskiljas:










Antalet remisser har ökat från 10 248 till 12 599, vilket motsvarar en ökning med
23 procent.
Antalet unika individer som erhållit vård har ökat från 19 059 till 21 138, vilket
motsvarar en ökning med 11 procent.
Antalet läkarbesök har ökat från 24 086 till 27 515, vilket motsvarar en ökning med
14 procent.
Antalet sjukvårdande behandlingar uppgår till 34 450, vilket är oförändrat, främst
orsakat av införandet av förändrat arbetssätt i smärtverksamheten som medfört 738
färre besök. Dessa är inte heller prestationsersatta utan finansieras särskilt genom
avslutad MMR-behandling.
Antalet nybesök har ökat från 10 681 till 12 581, vilket motsvarar en ökning på 18
procent.
Totala antalet operationer har ökat från 2 708 till 3 111, vilket motsvarar en ökning
på 15 procent. Av dessa är 1 741 operationer tillgodoräknade Sahlgrenska
universitetssjukhuset.
Antalet radiologiska undersökningar har ökat från 6 294 till 8 429, vilket motsvarar
en ökning med 34 procent.

Samarbeten har börjat att formaliseras för att säkra bemanning och produktion i egen regi.
Den fria nyttigheten för Sahlgrenska universitetssjukhuset att använda operationskapacitet
på Angereds närsjukhus avvecklas i samband med 2018. Samarbete fortsätter, men
produktion tillfaller Angereds närsjukhus från och med 2019.
Tillgängligheten för de somatiska vuxenverksamheterna är mycket god, men dras ner på
grund av att efterfrågan inom neuropsykiatri inom Barn- och ungdomsverksamheterna inte
kan tillgodoses.
Antalet nettoårsarbetare uppgår till 323 vilket är en ökning med 28 nettoårsarbetare jämfört
med föregående år. Ökningen är planerad.
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Sjukfrånvaron har minskat från 6,3 procent till 5,8 procent och målet som var ett utfall 0,5
procent lägre än snittet för Västra Götalandsregionen har uppnåtts.
Det ekonomiska resultatet för året uppgår till 8,4 Mnkr, vilket främst beror på ökade
intäkter inom ramen för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess” där antalet MMR-behandlingar ökat betydligt samt vakanser och
ökad extern försäljning av radiologiska undersökningar.
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