Mötesanteckning

Branschrådet - LOU
Mötesdatum:

2018-01-30

Tid:

Kl. 13.00 – 15.00

Plats:

Perrongen, Nya Gullbergsvass konferens

Deltagare
Agnetha Folestad, Capio Lundby Närsjukhus AB
Anders Wallmon, Göteborg Hand Center
Cathrin Johansson, Art Clinic AB
Clara Zelleroth, WeMind AB
Daniel Öhman, GHP
Jörgen Månsson, Carlanderska Sjukhuset
Kathe Mandorff, Koncerninköp VGR
Malin Wiklund, Koncernstab hälso- och sjukvård
Marina Spargren, Carlanderska Sjukhuset
Staffan Cavefors, Koncernstab hälso- och Sjukvård
Tomas Bremholm, Koncernstab hälso- och Sjukvård

Övriga deltagare
Karin Lundgren, administrativ koordinator, koncernstab hälso- och sjukvård

Dagordning Ärende/ Anteckning

Ansvarig

1.

Inledning – Välkomna!
Presentationsrunda där särskilt nya medlemmar
hälsades välkomna.

Tomas
Bremholm

2.

Anteckningar föregående möte godkändes.

Tomas
Bremholm
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3.

Dagordning godkändes och två övriga frågor
anmäldes

Tomas
Bremholm

4.

Arbetsgrupp ”Upphandling övrig ortopedi”
Kathe redogjorde för aktuella nämndupphandlingar
och ville ha in synpunkter ifrån gruppen på det
förändrade arbetssättet med arbetsgruppen
ortopedi. Gruppen var mestadels positiv och tyckte
att det hade varit en bra struktur på upphandlingen
och ett steg i rätt riktning även om det finns mycket
kvar att förbättra. Kathe och Tomas aktiverar
arbetsgrupp inför nästa gång och det finns då
anteckningar och dokumentation inför nästa
upphandling.

Kathe
Mandorff

5.

Arbetet med avtalsvillkoren
Diskussion kring ny standardtext i avtalsvillkoren
samt betoning på att det är mycket viktigt med
tydlighet.

Kathe
Mandorff

6.

Pågående upphandlingar och tecknade avtal
Se bifogad presentation.

Kathe
Mandorff

7.

Vårdhygieniska frågor
Upphandling med säkerställande av vårdhygieniska
frågor är svår. Hur löser man detta rent praktiskt?
Vilken nivå ska man lägga sig på i dagsläget? Man bör
fundera på hela konstruktionen och det kanske hade
varit bra om Vårdhygien tog fram någon typ av
regiongemensam prislista? Staffan och Kathe tar med
sig frågan.

Kathe
Mandorff

8.

Information – förändringar på koncernkontoret
Tomas
- Jan Eriksson är ny chef för programkontoret och
Bremholm
kommer att hålla ihop Omställningen av vården. Han
kommer att delta vid stora branschrådsmötet 9 april.
- Daniel Carlzon, projektledare av Nära vård, har
återgått till klinisk verksamhet. Sofia Hedenlund
kommer förmodligen att ta över denna tjänst.
Osäkert vart området tar vägen eftersom det är svårt
att definiera Nära vård.
- Sammanslagning av avdelningarna Systemutveckling
och strategi och Patientsäkerhet har blivit Kvalitet
och patientsäkerhet. Avdelningschef är biträdande
hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Möller. De två
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enheterna på avdelningen blir Kvalitetsdriven
verksamhetsutveckling – enhetschef Lars Rex - och
Patientsäkerhet – enhetschef och tillika biträdande
regionchefläkare blir Marga Brisman (komplettering
av information efter mötets hållande).
- Tomas Bremholm blir enhetschef på kunskapsstöd
somatik, på avdelning Kunskapsstöd. Han kommer
dock en tid framöver att kvarstå som
sammankallande för Branschrådet.
9.

Kommande möten
Gruppen har önskemål om att boka in ett möte till
innan sommaren. Tomas skickar en doodle angående
detta.

10.

Övriga frågor
Privat representation i SKL
Jörgen Månsson: I SKL sitter väldigt få representanter
från privata vårdgivare. Viktigt med blandning av
både privata och offentliga. Medskick till
Koncernkontoret att de privata vårdgivarna utgör en
resurs och inte missas.

Tomas
Bremholm

NPÖ och GDPR
Agnetha Folestad: Att spara journalkopior är inte
förenligt med GDPR. Det är ett dilemma med NPÖ i
VGR med Melior – man har för lite information.
Regionens remissregler är också ett problem
eftersom där står att man inte får hänvisa till
journalkopior men ibland ändå gör detta. Det måste
förstärkas att både de privata och regionen följer sina
egna regler. Det behöver finnas en strategi utifrån
GDPR-perspektivet.
Tomas tar med denna fråga.
11.

Mötet avslutades

Tomas
Bremholm

Information till andra grupper
Mötesanteckningarna kommer att publiceras på Branschrådets webbplats.
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Nästkommande möten
Vårmötet 2018 för branschrådet kommer att hållas på Gothia Towers kl 13.0016.00 och ni kan anmäla er här.

Ordförande

Sekreterare

Tomas Bremholm

Karin Lundgren

Koncernstab hälso- och sjukvård

Koncernstab hälso- och sjukvård

tomas.bremholm@vgregion.se

karin.a.lundgren@vgregion.se
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