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Protokoll

Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 27 augusti 2015
Tid: 09.15-11.45
Plats: Syster Tora, Regionens Hus, Ekenäsgatan 15, Borås

Närvarande
Beslutande

Stefan Hjertén (M), ers Christina Brandt (M)
Cecilia Andersson, 1:e vice ordförande (C) och mötesordförande
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M)
Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (FP)
Thomas Elg (KD)
Ersättare

Eva-Karin Haglund (S)
Jonas Kristiansen Adelsten (S)
Camilla Kvibro (S)
Eva Svantesson (M)
Andreas Bäckman (SD)
Hanna Werner (MP)
Eva-Karin Torhem Arnell (C)
Sandra Eliasson (C)
Justerare

Hanne Jensen (S)
Datum och ort för justering

Den 3 september 2015 i Borås

Postadress:
Koncernstab
hälso- och sjukvård
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Ekenäsgatan 15, Borås
Lillhagsparken 5, Göteborg
Drottninggatan 1, Mariestad
Kilbäcksgatan 32, Uddevalla

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-08-27

Underskrifter

Sekreterare:
Ulla Andersson
Ordförande:
Cecilia Andersson
Justerare:
Hanne Jensen
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Politiska sekreterare

Johan Österlund, (politisk sekreterare, SD)
Personalföreträdare

Övriga närvarande

Jan Blomqvist, (processansvarig)
Elisabet Hurtado Lundberg, (NSPHiG), § 54, kl 09.15-10.00
Filippa Ahlberg Gagnér, (NSPHiG), § 54, kl 09.15-10.00
Harriet Johnson Dimberg, (planeringsledare), § 56-59, kl 10.10–11.25.
Håkan Mannelqvist, (planeringsledare), § 56-58, kl 10.10–11.10
Ulla Andersson, (sekreterare)
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Anslag/bevis
§ 60 är justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-08-27
Datum när anslag sätts upp: 2015-08-28
Datum när anslag tas ned: 2014-09-18
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-08-27
Datum när anslag sätts upp: 2015-09-04
Datum när anslag tas ned: 2014-09-25
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–11.25
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena A-C + 1-4 på föredragningslistan kl. 11.40–11.45
Information

Information lämnades kl. 11.25–11.40


Information från förvaltningen



Rapporter
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§ 54
Information från NSPHiG (Nationell samling för psykisk
hälsa i Göteborg)
Diarienummer HSNS 2015–00256
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Genom beslut i de tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna 2014 beviljades NSPHiG
(Nationell samling för psykisk hälsa i Göteborg) 1,5 Mkr för uppdraget att
åstadkomma ökat brukarinflytande i hela Västra Götalandsregionen. Uppdraget
sträckte sig fram till sommaren 2015. NSPHiG redovisar resultat och erfarenheter från
detta arbete.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 55
Information om filmen Regnbågens sång som
uppmärksammar HBTQ och äldre
Diarienummer HSNS 2015–00239
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Folkhälsokommittén har i samverkan med RFSL Göteborg tagit fram filmen
”Regnbågens sång”.
Regnbågens sång uppmärksammar HBTQ (Homosexuella, Bisexuella, Trans och
Queerpersoner) och äldre. Syftet med filmen är att öka medvetenheten om och
förståelsen för, hur det har varit att leva som HBTQ -person i Sverige under de
senaste 70 åren. Arbetet är ett led i att främja äldres hälsa och att öka
förutsättningarna för en jämlik hälsa eftersom forskning visar att HBTQ-personer
oftare lider av psykisk ohälsa och att äldre HBTQ-personer är en osynlig grupp i
samhället.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-10

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 56
Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Habilitering &
Hälsa 2016
Diarienummer HSNS 2015–00217
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Ett förhandlingsarbete med Habilitering & Hälsa pågår inför
vårdöverenskommelse 2016. Frågor som diskuteras är bland annat:
• Ökat inflöde av patienter till Hörselrehabiliteringen.
• RMR för neuropsykiatriska diagnoser.
• Utnyttjande av Knoppaliden i Skövde.
• Uppföljning
Samtalen som pågår är konstruktiva och vi förväntar oss att avtalet ska vara klart
inom angiven tid.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 57
Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse
Folktandvården (FTV) 2016
Diarienummer HSNS 2015–00257
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Nämnden informeras om förhandlingsläget inför vårdöverenskommelsen 2016
med FTV. Nämndens utgångspunkt är att ersättningen till FTV räknas upp med 2
procent för 2016 enligt regionalt fastställda planeringsdirektiv.
Inför vårdöverenskommelsen 2016 har FTV bland annat lyft in frågan angående
den uppsökande verksamheten. För att kunna upprätthålla regionuppdraget samt
uppnå en god täckningsgrad i hela regionen behöver en justering göras av dagens
ersättningsnivå.
LKG-patienter (läpp-käk-och gompatienter) genomgår flera långa och
komplicerade ortodontibehandlingar (tandreglering) under sin uppväxt.
Dagens ersättning för ortodonti som ingår under specialisttandvården behöver
därför öka och differentieras på grund av dessa patienters behov av flera
behandlingar.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 58
Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Beställd
primärvård 2016
Diarienummer HSNS 2015–00257
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Nämnden informeras om förhandlingsläget inför vårdöverenskommelse 2016 med
Styrelsen för Beställd primärvård. Nämndens utgångspunkt är att ersättningen till
Beställd primärvård räknas upp med 2 procent för 2016 enligt regionalt fastställda
planeringsdirektiv. Beställd primärvård har lyft fram ett antal
verksamhetsområden som Beställd primärvård menar ej är finansierade. Bland
dessa strategiska frågor är ökade preventivmedelskostnader inom
ungdomsmottagningarna samt behovet av psykologresurser inom
mödrabarnhälsovårdsenheten de viktigaste.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-20

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

12 (16)

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-08-27

§ 59
Beställningsarbetet – vårdöverenskommelse Södra
Älvsborgs Sjukhus (SÄS) 2016
Diarienummer HSNS 2015–00242
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Nämnden informeras om förhandlingsläget inför vårdöverenskommelse 2016 med
SÄS. Nämndens utgångspunkt är att ersättningen till SÄS räknas upp med 2
procent för 2016 enligt regionalt fastställda planeringsdirektiv. Bland de
strategiska frågor som SÄS har lyft ingår problem att klara tillgängligheten både
på grund av en stor ökning av sökande på akutmottagningen och ett generellt sett
högt remissinflöde till sjukhuset. Även inom barnlogopedi ses en stor ökning av
sökande barn med allvarliga språkstörningar.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-14

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 60
Remissyttrande – Förslag till reglementen för Västra
Götalandsregionens nämnder, styrelser och kommittéer
Diarienummer HSNS 2015–00203
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden yttrar sig i enlighet med upprättat
förslag.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har getts tillfälle att inkomma med synpunkter
på förslag till nya reglementen för regionens nämnder, styrelser och
kommittéer. Hälso- och sjukvårdsnämnden ombeds i första hand lämna
remissynpunkter på det egna reglementet samt reglementen för angränsade
områden. Angränsande områden för hälso- och sjukvårdsnämnden kan i första
hand vara Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Folkhälsokommittén och reglementen
för regionens utförarstyrelse.
Svar på remissen ska lämnas senast 15 september 2015. Den fortsatta
planeringen utgår från att regionfullmäktige ska behandla det slutliga förslaget
vid sitt sammanträde den 24 november för att gälla från och med den 1 januari
2016.
Vissa korrigeringar föreslås tillföras förslagen till reglementen för att därmed
öka tydligheten i ansvar och befogenheter.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-22

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 61
Kommunikationsplan 2015-2018 södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015–00255
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner kommunikationsplan för
mandatperioden 2015-2018.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas behov av hälso- och
sjukvård samt att arbeta för en bättre folkhälsa. Nämnden ska kommunicera med
invånarna, utförarna och andra aktörer för att fullgöra sitt uppdrag.
Kommunikationsplan 2015-2018 beskriver mål, inriktning och strategier för nämndens
kommunikation. En årlig handlingsplan med insatser och aktiviteter ska tas fram utifrån
kommunikationsplanen och nämndens mål- och inriktningsdokument.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-08-18
Kommunikationsplan för södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-2018

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 62
Delegationsärenden
Diarienummer HSNS 2015–00022
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning av ärendet

Beslut som fattas med stöd av södra hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning
§ 39/2015 anmäls.
Beslutsunderlag




Nämndens ordförandes beslut
Förvaltningsbeslut

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 63
Anmälningsärenden
Diarienummer HSNS 2015–00023
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen
Sammanfattning av ärendet

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.
Beslutsunderlag



Anmälningslista daterad 2015-08-27

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

