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Tjänsteskrivelse Vårdgaranti resursförstärkning - ortopedi
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
- Ge Driftnämnden Hallands sjukhus uppdrag att öka sina ortopediska
produktionsvolymer.
- Finansiering sker under 2019 och 2020 med medel ur Hälso- och
sjukvårdsfinansieringens anslag för vårdgaranti. För 2019 med det belopp som
motsvarar nedlagda kostnader för detta under året och för 2020 med fulla
beloppet, 11,6 mnkr. För 2021 och framåt beaktas detta i ordinarie
budgetprocess.

Sammanfattning
I budget för 2019 beslutades att reducera finansieringen avsedd för nyttjande av
vårdgarantin. Hallands sjukhus har fått i uppdrag att se över vilka möjligheter som
finns för att minska hänvisningen till vårdgarantin genom en ökad produktion i egen
regi.
Under våren har en översyn genomförts för att identifiera områden där möjlighet finns
att minska hänvisningen till vårdgarantin, där ortopedi är ett av de identifierade
områdena. Arbetet har genomförts med stöd från Regionkontoret.
För att klara en minskad hänvisning till vårdgaranti med uppskattningsvis 600
operationer/behandlingar per år från Region Halland ses ett behov av resurstillskott
till Driftnämnden Hallands sjukhus, för att hantera ökade kostnader som detta
kommer att medföra.
I detta förslag beräknas att kostnaden för vårdgarantin kan minska med 19,5 mnkr.
För att omhänderta beräknad volym inom Region Hallands egen regi uppskattas
kostnaden till 11,6 mnkr, vilket i detta förslag innebär en besparing för Region
Halland på cirka 7,9 mnkr. Finansiering sker genom omfördelning av budgeterade
medel från vårdgaranti till Driftnämnden Hallands sjukhus.
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Bakgrund
Den nationella vårdgarantin för specialiserad vård innebär att besök ska erbjudas
inom 90 dagar och vid beslut om behandling ska patienten erbjudas tid för
behandling inom 90 dagar. Utöver den lagstadgade vårdgarantin har Region Halland
en utökad vårdgaranti som innebär att såväl nybesök som tid till behandling ska
erbjudas inom 60 dagar.
I budget för 2019 beslutades att reducera finansieringen avsedd för nyttjande av
vårdgarantin. Hallands sjukhus har fått i uppdrag att se över vilka möjligheter som
finns för att minska hänvisningen till vårdgarantin genom en ökad produktion i egen
regi.
Under våren har en översyn genomförts för att identifiera områden där möjlighet finns
att minska hänvisning till vårdgaranti, där ortopedi är ett av de identifierade
områdena. Arbetet har genomförts med stöd från Regionkontoret.
På grund av förändring av vårdavtal valfrihet ortopedi och kömiljardens utformning
2019 kan Halland sjukhus komma att ha ett ökat behov av att hänvisa patienter till
vårdgarantin för vård hos externa vårdgivare.
Genom en förbättrad selektering av vilka operationer och åtgärder som kan utföras
inom Region Hallands egna hälso-och sjukvårdssystem och vad som kan hänvisas
till externa vårdgivare bedömer Region Halland att det kommer att medföra att den
totala kostnaden för vårdgarantin inom ortopedi kommer att minska.
Orsaken till nyttjande av vårdgaranti bygger på att Region Halland inte kunnat
erbjuda patienter en tid inom Region Hallands regionala vårdgaranti och då är
verksamheterna skyldiga att hänvisa patienterna till Vårdgarantiservice för vård- och
behandling hos extern vårdgivare.
Tillgänglig operationskapacitet har varit den mest begränsade faktorn för att kunna
omhänderta patienterna inom Region Hallands hälso-och sjukvårdssystem. Ett
kontinuerligt arbete pågår på Hallands sjukhus för att inom fastställd budget öka
antalet operationer och utöka mottagningsverksamheten. Exempelvis opereras nu
fyra artroplastiker per operationsdag och antalet ryggoperationer har ökats från två till
tre operationer per operationsdag.
Detta har medfört en ökad produktivitet vid Hallands sjukhus. Dessutom har andelen
direktintag (patienten kommer på operationsdagens morgon) successivt ökat till cirka
90 procent, vilket effektiviserar utnyttjandet av vårdplatser. Medelvårdtiden för
artroplastiker har också successivt kunnat minska från cirka 4 dagar till 1,5 med
samma resultat.
Patientvolymer
Under 2018 genomfördes totalt 6 606 nybesök och 21 285 återbesök inom ortopedin
vid Hallands sjukhus. Varav 1644 patienter har hänvisats till Vårdgarantiservice för
vård hos extern vårdgivare.

Nybesök
Genom att minska antalet återbesök utifrån nya arbetssätt frigörs delvis resurs för att
handlägga 1400 fler nybesök. Behovet beräknas vara en ökning med 1-2
besök/läkare och dag. Nuvarande personalresurs avseende mottagningspersonal
bedöms adekvat.
Operationer/behandlingar
De nybesöksremisser som Region Halland har hänvisat till Vårdgarantiservice där
operation/behandling utförts av extern vårdgivare är uppskattningsvis 600
operationer. En förutsättning för att hantera en ökad volym inom Region Hallands
hälso-och sjukvårdssystem är att resursförstärka Hallands sjukhus
ortopediverksamhet enligt tabell 1.
I detta förslag beräknas att kostnaden för vårdgarantin kan minska med 19,5 mnkr.
För att omhänderta beräknad volym inom Region Hallands egen regi uppskattas
kostnaden till 11,6 mnkr, vilket i detta förslag innebär en besparing för Region
Halland på cirka 7,9 mnkr. Finansiering sker genom omfördelning av budgeterade
medel från vårdgaranti till Driftnämnden Hallands sjukhus Beräkningarna grundar sig
på tabell 1 och 2.
Hallands sjukhus målsättning är att de gemensamma resurserna på samtliga tre
utbudspunkter används kostnadseffektivt och i linje med att en gemensam strategi för
operationsplanering ger en större besparing för helheten och mer nytta för patienten.

Tabell 1.Sammanställning över kalkylerade ökade kostnader för Hallands Sjukhus:
Kategori
Överläkare, ortopedi
Sjuksköterskor (specialistsköterskor anestesi och op),
operation HSH och HSV
Undersköterska operation
Undersköterska ortopedmott HSH
Arbetsterapeut
Fysioterapeut
Sekreterare
Steriltekniker
Lab och röntgen
Material, implantat
OH-kostnad
Summa

Antal
2
4

Kostnad tkr
2 860
2 900

2
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
638
190

990
25
230
230
265
245
1 890
1 900
95
11 630

Tabell 2. Uppskattad minskad kostnad för vårdgaranti
Åtgärd

Antal

Prislista VG tkr

1. Höftproteser SV

78

4 864

2. Knäproteser SV

92

4 852

3. Ryggar SV

41

2 403

4. Axlar ÖV

116

2 169

5. Fötter ÖV

90

1 559

138

1 961

83

1 722

598

19 530

6. Händer ÖV
7. Knän ÖV
Summa

Uppföljning
Uppföljning sker i ordinarie uppföljning av Hallands sjukhus produktionsvolymer.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
I detta förslag beräknas att kostnaden för vårdgarantin kommer att minska med 19,5
mnkr. För att omhänderta beräknad volym inom Region Hallands egen regi
uppskattas kostnaden till 11,6 mnkr, vilket i detta förslag innebär en besparing för
Region Halland på cirka 7,9 mnkr. Finansiering sker under 2019 och 2020 med
medel ur Hälso- och sjukvårdsfinansieringens anslag för vårdgaranti. För 2019 med
det belopp som motsvarar nedlagda kostnader för detta under året och för 2020 med
fulla beloppet, 11,6 mnkr. För 2021 och framåt beaktas detta i ordinarie
budgetprocess.
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