SWOT-analys
Rolfstorp

Annicka Brinck
Verksamhetschef Tvååker
2020-06-23

Styrkor

Invånarperspektiv
• Geografisk närhet till vård (underlättar vid provtagning,
omläggning, läkarbesök)
• Tradition och historik (Invånarna vet att de har tillgång till vård)
Verksamhetsperspektiv
• Extern samverkan med kommunen förenklas genom filial i
närområde (äldreboende och hemsjukvård)

Negativa faktorer – Svagheter
Verksamhetsperspektiv
•
En mindre enhet som kan vara svår att bemanna vid
personalbortfall. Detta kan innebära att verksamheten måste
hålla stängt, vilket är negativt för invånarna.
•
Svårigheter att bedriva verksamheten kostnadseffektivt. (dubbel
lokalkostnad, bemanning mm)
•
•
•
•

Invånarperspektiv
Ojämnt utbud pga. varierande kompetens hos personalen.
Omoderna lokaler och utrustning VC i Rolfstorp uppfyller inte
kraven som ställs i Rikshandboken Barnhälsovård på lokaler,
utrustning och miljö.
Reception och provtagning delar rum i Rolfstorp. Inte säkert ur
sekretess och hygienkrav.

Möjligheter – externa faktorer
Hot

Invånarperspektiv
• Befolkningens förväntningar på utbud (invånarna upplever att
utbudet inte kan minskas)
• Förändrat utbud kan innebära risk för avlistning av patienter
• Det saknas kollektivtrafik mellan Rolfstorp och Tvååker vilket kan
göra det svårt för de invånare som saknar egen bil att ta sig från
Rolfstorp till Tvååker.

Verksamhetsperspektiv
• Mer kostnadseffektivt att erbjuda all vård under samma tak med
hänsyn till förrådsvaror, läkemedel, möbler, medicinskteknisk
utrustning.
• Större möjlighet att anställa personal i de kategorier som räknas
som svårrekryterade om det finns fler kollegor samtidigt, bl a
psykolog, läkare, distriktssköterskor
Invånarperspektiv
• Stabil verksamhet får nöjda patienter.
• Mer jämlik vård då alla vårderbjudanden finns under samma tak i
Tvååker och inte finns tillgängliga på plats i Rolfstorp såsom
fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, KBT, läkarsekreterare.
Beror även på en lokal- och utrustningsfråga.
• Tvååker är öppet alla fem dagar i veckan, Rolfstorp max tre dagar
och dessutom stängt vid storhelger och skollov.
• Mer säker vård när kompetensen är samlad. Minskad osäkerhet i
teknisk hantering och medicinsk bedömning med kollega vid sidan
om.

Utmaningar
• Information till befolkningen
• Vad erbjuder vi istället? –
information till invånare

SWOT-analys
Kungssäter

Valentina Trpezanovska
Verksamhetschef Veddige
2020-06-16

Styrkor

Invånarperspektiv
• Geografisk närhet till vård ( underlättar vid provtagning, omläggning
samt läkarbesök. Framförallt viktigt för invånare som har stora
vårdbehov samt svårt o transportera sig)
• Tradition och historik (Invånarna vet att de har tillgång till vård)
Verksamhetsperspektiv
• Extern samverkan med kommunen förenklas genom filial i
närområde (Gäller äldreboende och hemsjukvård)
• Mindre risk för nyetablering av konkurrerande verksamhet

Negativa faktorer – Svagheter
Verksamhetsperspektiv
•
Personalbemanning (När filialen håller öppet så blir bemanning
mindre på Veddige VC, detta leder till mindre effektivt arbete)?
•
Svårigheter att bedriva verksamheten kostnadseffektivt. (
Lokalutnyttjande, bemanning mm)
•
Långt avstånd mellan Vårdcentralen Veddige och filialen i
Kungssäter (Restid för personal vilket innebär mindre tid på plats)
•
Åldersstrukturen innebär att vårdtyngden är hög (många äldre)

Hot

Invånarperspektiv
• Befolkningens förväntningar på utbud (Invånarna upplever att
utbudet idag inte är tillräckligt, vill ha utökade öppettider och mer
verksamhet tex BVC).
• Vid ev stängning av filial finns risk för avlistning av patienter
• Kollektivtrafik går inte direkt mellan Kungsäter och Veddige
Verksamhetsperspektiv
• Vid ett förändrat utbud kan det längre avståndet till vårdcentralen
innebära att de listade invånarna besöker konkurrerande
vårdcentral i en annan region (Kan innebära en negativ ekonomisk
påverkan).

Möjligheter – externa faktorer

Invånarperspektiv
• Utbud lockar till sig nya invånare till Kungsäter.
•
•

Verksamhetsperspektiv
Utöka verksamheten och öppettider på filialen för att anpassa utbudet
efter efterfrågan.

Utmaningar
• Information till befolkningen
• Vad erbjuder vi istället? –
information till invånare

SWOT-analys
Utbudet i Åled

Maria Ek
Verksamhetschef
Oskarström
2019-10-22

Invånarperspektiv

Styrkor

•

Geografisk närhet (Att driva filialen i Åled innebär jämlikt
utbud för de som inte kan ta sig till Oskarström) För både
äldre personer och barn
• Tradition och historik (Invånarna vet att de har tillgång till
vård)

Verksamhetsperspektiv
•

•

Extern samverkan med kommunen underlättas genom
filialen
Mindre risk för nyetablering av konkurrerande verksamhet
när det finns filial

Invånarperspektiv
•

•

Verksamhetsperspektiv
•
•
•

Kollektivtrafik, logistik mellan Åled och Oskarström:
Busslinje 316 trafikerar sträckan 1- 2 gånger per timma
under dagen och resan tar 12 minuter. Utöver detta
tillkommer ca 2 km gång för invånarna. Detta innebär att
totala restiden hamnar på ca 30- 35 min för att ta sig till
vårdcentralen. Verksamheten ser även en problematik då
en trafikerad väg måste korsas för att komma till
vårdcentralen samt att kollektivtrafik inte går tätare.
Befolkningens förväntningar på utbud i Åled (Invånarna
upplever att utbudet idag inte är tillräckligt).

Risk för avlistning av patienter (om filialen försvinner)

Personalbemanning: Att driva en filial innebär (Risk för
ensambemanning, svårigheter att bemanna vid tex sjukdom)
Svårigheter att bedriva verksamheten kostnadseffektivt. (dubbel
lokalkostnad, bemanning mm)
Lokalerna och utrustningen i Åled är idag omoderna vilket gör att
vården inte bedrivs optimalt

Personalperspektiv
•
•

Hot

Verksamhetsperspektiv
•

Negativa faktorer – Svagheter

Att driva filialen innebär risk för ensamarbete
Medarbetare kan känna sig splittrade (om filialen ska vara kvar,
pga. två arbetsplatser)

Möjligheter – externa faktorer

Verksamhetsperspektiv
•
•
•

Ökad listning (Inflyttning i Åled och ett bra utbud lockar de nya att
lista sig)
Anpassa utbudet efter efterfrågan (inflyttningsområde för
barnfamiljer)
Samverka med skola och förskola samt andra aktörer underlättas
med en filial i Åled

SWOT – analys
filialen Simlångsdalen

Vårdcentralen Vallås
Fredrik Klingberg
Verksamhetschef
2020-06-15

Styrkor

Negativa faktorer - Svagheter

Invånarperspektiv

Verksamhetsperspektiv

•

Geografisk närhet till vård ( Filialen innebär möjlighet att erhålla visst utbud
av vård på nära håll)

Verksamhetsperspektiv
•
•
•

Att bibehålla filial i Simlångsdalen ger möjlighet att öka antalet listade
(många i upptagningsområdet är ej listade hos oss).
Extern samverkan med kommun förenklas genom filial i närområde (Gäller
äldreboende och hemsjukvård)
Motverkar risk för nyetablering av privata aktörer (konkurrens)

•

Personalbemanning: Filialen kan vara svårbemannad eftersom bemanningen
på huvudvårdcentralen prioriteras o första hand (Vid frånvaro kan därför
verksamheten på filialen bli lidande.

•

Svårigheter att bedriva verksamheten kostnadseffektivt (Höga lokalkostnader,
dubbel uppsättning apparater/utrustning samt övriga driftskostnader

Personalperspektiv/ Verksamhetsperspektiv
•

Risk för Ensamarbete

Hot

Möjligheter – externa faktorer

Invånarperspektiv

Verksamhetsperspektiv

Personalperspektiv

•

•
•

Ingen kollektivtrafik mellan Simlångsdalen och Vallås
Ensamarbete (personalen kan vara utsatt)

Verksamhetsperspektiv
•

•

Lokalens utformning: Finns ej reception i dagsläget. Detta innebär att det
ibland saknas kontroll på vem som går in och ut i lokalen.

Utöka verksamheten på filialen med läkarbemanning (ökar möjligheter till fler
listade)
Använda filialen för att göra Reklam för huvudvårdcentralen (satsning på ett
större utbud, service till invånarna) Att ha en filial innebär en service till de
som besöker vårdgivare ofta till följd av tex provtagning och såromläggning.

Personalperspektiv
•

Möjlighet för personal att utvecklas genom arbete i andra lokaler och med
delvis nya rutiner

SWOT – analys
filialen Harplinge

Vårdcentralen Getinge
Susanne Svensson
Verksamhetschef
2020-06-05

Styrkor

Negativa faktorer - Svagheter

Verksamhetsperspektiv
• Mindre risk för nyetablering av konkurrerande verksamhet

Verksamhetsperspektiv
• Risk finns för ensamarbete
• Behöver dubbel uppsättning apparater/utrustning/tjänster
• Ingen stabilitet i vårdutbud året runt pga. sommarstängt
• Ledarskap (ej kontakt med medarbetare på samma sätt)
• Använder ej lokaler optimalt pga. begränsade öppettider

Invånarperspektiv
• Geografisk närhet till viss vård (Dsk och BVC).

Invånarperspektiv
• Det finns ej ett fullvärdigt vårdutbud på filialen

Medarbetarperspektiv
• Bristfällig ergonomisk och fysisk arbetsmiljö
(saknas t ex höj och sänkbara skrivbord)

Hot

Invånarperspektiv
•
•

Vid stängning av filial så kommer invånare ha längre resväg till viss vård
Befolkningens reaktion (inga reaktioner under nuvarande tillfällig stängning.)

Möjligheter – externa faktorer

Invånarperspektiv
• Invånare får tillgång till fullvärdigt utbud om all vård sker på
huvudvårdcentralen.
• Av och ombokning pga. medarbetares sjukdom minimeras.
• Avståndet mellan Harplinge och Getinge är runt 10 km så ingen längre
sträcka. Går bussförbindelse några gånger per dag.
Verksamhetsperspektiv
• Dubbelarbete kan minskas
• Ledarskap
• Minskat vikariebehov
• Ökad tillgång till handledning för utbildningspersonal
(t ex AT och ST läkare)
• Effektiviserad verksamhetsutveckling

