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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett
den 23 mars 2017
Tid: 09.00-12.00, 13.00–13.15
Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande
Beslutande

Ingvar Frid (L), ordförande
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
Marlene Segerson (S)
Dennis Jeryd (S)
Dan Björk (M), ersätter Anneli Rhedin (M)
Eva Andersson (C)
Ann-Lie Tulokas Olsson, (KD) ersätter Stefan Kristiansson (MP)
Ersättare

Eva Nihlblad (S)
Justerare

Gert-Inge Andersson (S)
Datum och ort för justering

Den 29 mars 2017 i Alingsås
Underskrifter

Sekreterare:
Ulla Andersson
Ordförande:
Ingvar Frid
Justerare:

______________________________________
Gert-Inge Andersson
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Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-03-23

Personalföreträdare

John Andersson, SACO
Maria Adrell, TCO
Carina Waller, LO
Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef
Jeanette Bokelund, HR-chef
Karin Looström Muth, utvecklingschef
Per Wiger, chefläkare, § 15
Kristina Stålberg, kommunikatör
Yvonne Damm, säkerhet- och beredskapssamordnare § 16
Susanne Lidén, verksamhetschef Medicinkliniken, § 18
Lena Lindgren, projektledare Nya Alingsås lasarett, § 22
Ulla Andersson, sekreterare
David Josefsson, ordförande västra patientnämnden, kl. 09.00–09.40, info
Jan-Åke Simonsson, vice ordförande västra patientnämnden, kl. 09.00–09.40, info
Jelena Nordlund, utredningssekr västra patientnämnden, kl. 09.00-09.40, info

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2017-03-23
Datum när anslag sätts upp: 2017-03-30
Datum när anslag tas ned: 2017-04-20
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl 09.00–12.00, 13.00–13.15
Mötesuppehåll

Uppehåll för fika kl 10.15–10.25
Uppehåll för lunch kl 12.00–13.00
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-11 på föredragningslistan kl. 09.40–12.00, 13.00–13.15
Information

Genomgång av informationer skedde kl. 09.00-09.40
 Återföring från västra patientnämnden med statistik över klagomål 2016.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 14
Resultat per februari 2017
Diarienummer AL 2017–00108
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner uppföljningsrapport till och med
februari 2017.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett ger förvaltningschefen i uppdrag att granska
personalkostnadsutvecklingen samt kostnader för laboratorietjänster och
vidta erforderliga åtgärder.
Sammanfattning av ärendet

Antalet inkomna remisser ökade med 4,8 procent jämfört med föregående år.
Vårdprestationerna avseende öppenvård som slutenvård ökade samlat med 2,1
procent jämfört med föregående år.
Beläggningsgraden på sjukhusets vårdplatser uppgick under februari till 101,4
procent.
För vårdgarantin var måluppfyllelsegraden i februari 87 procent för besök och 88
procent för behandling.
Antalet anställda uppgick i februari till 776, vilket är 14 fler jämfört med samma
månad föregående år. Antalet nettoårsarbetare redovisades till 592 vilket är en
ökning med 18 stycken eller 3,1 procent.
Den ackumulerade sjukfrånvaron var till och med februari 10,0 procent att
jämföra med 10,5 procent samma period förra året.
Det ekonomiska resultatet till och med februari uppgår till -8,8 mnkr, vilket är
8,5 mnkr sämre än budget. Budgetavvikelsen avseende intäkter motsvarar -3,2
mnkr och budgetavvikelse för kostnaderna uppgår till -5,2 mnkr.
Försiktighetsprincipen innebär att tillgänglighetsintäkter inte är uppbokade till
budgeterad nivå, skarp avläsning sker i mars. Intäkter avseende utskrivningsklara
patienter har minskat.
Personalkostnaderna har ökat.
Kostnader för läkemedel och läkemedelsnära produkter ökar och överstiger
budgeterad nivå.
Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till
0,9 procent.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-03-17

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 15
Patientsäkerhet
Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Alingsås lasarett

Diarienummer AL 2017–00014
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Per Wiger redogör för ärendet.
Varje år måste alla vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse.
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa
strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att
identifiera, analysera och minska riskerna i vården. Den innehåller även en
beskrivning av hur vårdpersonalen bidragit, men även hur patienters och
närståendes synpunkter på patientsäkerheten har hanterats.
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för de resultat som uppnåtts under
föregående år.
Patientsäkerhetsberättelsen skulle varit regionen tillhanda senast 15 februari. Då
patientsäkerhetsberättelsen är ett beslutsärende och det inte fanns något
styrelsemöte i februari togs beslutet som ett delegationsbeslut av ordföranden i
styrelsen för Alingsås lasarett.
Styrelsen ställer frågor utifrån utskickad patientsäkerhetsberättelse rörande:
 Utredningar via patientnämnden.
 Vårdrelaterade infektioner.
 Digitalisering av vården.
 Vårdhygien.
 Uppbyggnad av akutläkarfunktionen.
 Snabbspår.
Patientsäkerhet på Alingsås lasarett

Diarienummer AL 2017–00002
 Strokevård på Alingsås lasarett återfinns åter i topp bland strokevården i
Sverige.
 Vårdrelaterade infektioner (VRI) ligger för januari och februari under
medelvärdet.
 Vården i siffror https://vardenisiffror.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 16
Säkerhetsredovisning 2016 för Alingsås lasarett
Diarienummer AL 2016–00306
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Yvonne Damm redogör för ärendet.
För att bidra till att öka den allmänna säkerheten kommer Alingsås lasarett under
det första kvartalet 2017 att ta fram hantering kring utfärdande av tjänste-ID-kort
och behörighetshantering för passage. Denna kommer att följa den
regiongemensamma strukturen som följer trygghetscentralens uppdrag.
Sammantagen bedömning: (3) Vi är på gång att nå våra mål. Vi är på rätt väg.
Genomgång av mål:
 Hantera avvikelser systematiskt.
 Verksamhets lokaler är säkerhetsklassade.
 Ledning har regelbunden genomgång av säkerhetsfrågor.
 Västfastigheter har ansvar för fastighetsbundna säkerhetsanläggningar.
 Handlingsplan för säkerhetsarbetet finns och är fastställd av nämnd,
styrelse eller bolagsstyrelse.
 Skydds- och förbättringsåtgärder som genomförts under 2016. Exempel på
dessa.
 Genomföra övningar inom verksamhetsområdet kris- och
beredskapsledning och utvärdera dessa.
Styrelsen ställer frågor om säkerhetsberättelsen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 17
Närvårdssamverkan
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg redogör för ärendet.
Vid mötet 23 mars 2017 beslutar västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
- En interimistisk närvårdssamverkan inom Lerums och Alingsås kommuner.
- Att västra hälso- och sjukvårdsnämnden ingår som part i den interimistiska
närvårdsamverkansorganisationen med Alingsås kommun och Lerums
kommun.
- Nämndens del av finansieringen processledarstöd för
närvårdssamverkansorganisationen om 500 000 kronor finns avsatta i nämndens
budget 2017.
Alingsås och Lerums kommuner samt västra hälso- och sjukvårdsnämnden har
skrivit till regionstyrelsen angående intermistisk närvårdsamverkan i Alingsås och
Lerum. Sedan januari 2016 står de båda kommunerna utanför vårdsamverkan
eftersom de har lämnat närvårdsamverkan i Södra Älvsborg. Kommunerna ville
uppnå en mer lokalt förankrad samverkansorganisation.
En arbetsgrupp är tillsatt som jobbar med att ta fram riktlinjer för hur
närvårdsamverkan ska se ut och vilka utvecklingsområden som ska finnas. En
politisk gruppering kommer att tillsättas. Närvårdskoordinator tillsätts med pengar
från västra hälso-och sjukvårdsnämnden. Information om SIMBA
(närvårdsamverkansorganisation i mellersta Bohuslän och Ale) kommer att
inhämtas.
Utvecklingsgrupp för äldre (tidigare 9-punktsgruppen) mobil närvård och jämlik
strokevård kommer att bli undergrupper i den nya närvårdssamverkan.
På längre sikt är organisatoriska förutsättningar för vårdsamverkan ett viktigt
perspektiv att beakta i såväl omställningen av vården som vid implementering av
det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.
Ordförande Ingvar Frid informerar om att han varit i kontakt med ordförande i
västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Niklas Attefjord, om ett underlag från
nämnden för ett beslut i styrelsen för Alingsås lasarett.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 18
Information om nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Västra
Götaland
Diarienummer AL 2017–00109
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Susanne Lidén, som varit med i en av arbetsgrupperna inför det nya avtalet,
redogör för ärendet.
Det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller 1april 2017 till 21 december 2020.
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har parterna
genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet
reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och
Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar enligt
§ 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter som får
kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar.






Syftet.
Nyheter.
8 vägledande patientfall – se länk nedan
Informationskrav för samordnad individuell plan (SIP) vid utskrivning.
BAL nya betalningsansvarslagen.

Vägledande patientfall – byt perspektiv från vårdgivare till individ
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/S
pacesStore/b968fcd8-fc5d-4c09-9e4d4b2070f10f5a/V%c3%a4gledande%20patientfall%20HoS-avtalet%2020172020.pdf?a=false&guest=true

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 19
Vårdöverenskommelse 2018 (VÖK) samt rapport från
presidiemöte med västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Maria Gabrielsson-Fredrikson, Ingvar Frid, Gert-Inge Andersson redogör för
ärendet.






Rapport från presidiemötet med västra hälso-och sjukvårdsnämnden där
våra synpunkter gällande basuppdraget, framtidens akutsjukhus med
närvårdsprofil, driftkonsekvenser av tomställt våningsplan och sjukhusets
utbildningsuppdrag presenterades.
Koncernkontoret har presenterat förslag till förändrad beställningsprocess
avseende VÖK som innebär att denna koncentreras till 2 veckor i
september. Det har funnits synpunkter från förvaltningar på att det under
september månad ligger ett delårsbokslut. Invänta beslut om
planeringsdirektiven.
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har lyft frågan om södra hälso- och
sjukvårdsnämnden kan teckna VÖK med Alingsås lasarett avseende
befolkningen från Vårgårda och Herrljunga kommuner.
Resursfördelningsnämnden tar inte hänsyn till eventuellt förändrat behov
för dessa kommuner, då det inte ligger inom västra hälso- och
sjukvårdsnämndens befolkningsansvar.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 20
Ordföranden informerar
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid informerar om:




Seminarium med akutmottagningarna i Västra Götalandsregionen.
Presidiedialog med nämnden där vi lyfte vår handlingsplan.
Gemensamt presidiemöte för sjukvården där alla utförare med
sjukvårdsuppdrag träffas två gånger per år. Denna gång lyftes
personalfrågor från de olika styrelserna.
Nämnderna har ett ansvar för personalfrågor och miljö. Vore bra någon
från personalutskottet finns när vid våra dialoger med nämnden.
I FoU-verksamhet bedrivs ett stort antal forskningsprojekt inom
primärvården.
För nästa gemensamma presidiemöte, till hösten, ansvarar presidiet för
Alingsås lasarett. Planering är påbörjad.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 21
Rapport från sjukhusdirektören
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om:






Återrapporterar från senaste mötet med ägarutskottet där Alingsås lasaretts
utbildningsuppdrag i relation till antal anställda väckt stort intresse. Hälso
och sjukvårdsstyrelsen och regionfullmäktige kommer att fatta beslut om
att överproduktionen i relation till beställningen ersätts med 50 procent
utan något tak. Detta ger möjlighet att få ökad ersättning jämfört med
ingående vårdöverenskommelse.
En tjänstemannaskrivelse har skickats till Västfastigheter om att få del av
investeringar för att ta i bruk tomställdvårdavdelning. Detta kommer upp
som ett ärende i styrelsen i maj ”att ställa sig bakom beslutet att
iordningställa våningsplanet”.
Information om förslag på olika nivåer (1-4) av akutsjukhus samt
omställningsarbetet i regionen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 22
Nya Alingsås lasarett
Diarienummer AL 2017–00022
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Lena Lindgren informerar om:






Tidplan januari-juli 2017. Presentation av förändringar som gjorts.
Klar för inflyttning i april är den nya matsalen och konferens del 1.
Plan för evakuering av plan 7.
Planering av möjlighet att evakuera IVA pågår.
Sammanfattning av utvärdering av provrummet redovisas.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 23
Delegeringsärenden
Diarienummer AL 2017–00023
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Behandling av ärenden i vilka styrelsens ordförande har beslutsrätt. Ärenden som är så
brådskande att nämndens/styrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Enligt styrelsen för Alingsås lasaretts delegationsordning § 78/2016
Beslutsunderlag



Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Alingsås lasarett

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 24
Anmälningsärenden
Diarienummer AL 2017–00024
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Anmälningsärenden som är av intresse för styrelsens ledamöter exempelvis
protokoll, protokollsutdrag, rapporter och skrivelser som rör styrelsens
verksamheter.
Beslutsunderlag

1. Alingsås lasarett, Projekt rehab-koordinatorernas årsrapport 2016
Diarienummer AL 2017–00031
2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-01-11, § 1 Regional styr- och
samordningsfunktion för ökad tillgänglighet
Diarienummer AL 2017–00035
3. Regionfullmäktige, 2017-01-31, § 9 Avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra
Götaland
Diarienummer AL 2017–00047
4. Revisionsenheten, 2017-02-08, Granskningsrapport - Ändamålsenlighet i regionens
investeringsprocess
Diarienummer AL 2017–00048
5. Regionfullmäktige, 2017-01-31, § 7 Handlingsplan för fullföljda studier
Diarienummer AL 2016–00332
6. Regionfullmäktige, § 11 Beslut om regional utvecklingsplan för barn- och
ungdomspsykiatrin
Diarienummer AL 2017–00050
7. För kännedom - Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-02-03, § 5
Överenskommelse 2017 mellan södra, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för insatser inom statsbidraget en
kvalitetssäker effektiv sjukskrivnings- och rehab process
Diarienummer AL 2017–00005

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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8. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-02-03, § 8 Tilläggsöverenskommelse
2017:1 mellan styrelsen för Alingsås lasarett och västra hälso- och
sjukvårdsnämnden om ersättning för produktion över fastställt tak 2017
Diarienummer 2017–00004
9. Regionstyrelsen, 2017-02-07, § 22 Kriskommunikationsplan för Västra
Götalandsregionen 2017-2018
Diarienummer AL 2017–00068
10. Regionstyrelsen, 2017-02-07, § 23 Närvårdssamverkan med kommunerna Alingsås
och Lerum
Diarienummer AL 2017–00069
11. Regionstyrelsen, 2017-02-07, § 25 Översyn av Västra Götalandsregionens politiska
organisation inför mandatperioden 2019-2022 – uppdragshandling
Diarienummer AL 2017–00070
12. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-02-03, Överenskommelse 2017 mellan
västra HSN och AL för insatser inom statsbidraget en kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehab process
Diarienummer AL 2017–00093
13. Regionstyrelsen, 2017-02-21, § 38, Detaljbudget 2017
Diarienummer AL 2017–00096
14. Regionfullmäktige, 2017-01-31, § 8 Rese- och mötespolicy samt riktlinjer
Diarienummer AL 2016–00333
15. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-02-22, § 29 2017-02-22 Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen Regionsuppdrag astma och KOL
Diarienummer AL 2017–00097
16. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-02-22, § 30 Regionsuppdrag Hjärtsjukvård
Diarienummer AL 2017–00101
17. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-02-22, § 31 Utredning om alarmeringstjänst i
Västra Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017–00102
18. För kännedom - Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-02-22, § 32 Användning av
avsatta medel för psykiatri i Västra Götalandsregionen
Diarienummer AL 2017–00103

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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19. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-02-23, § 35 Interimistisk
närvårdssamverkansorganisation inom Lerum och Alingsås kommuner
Diarienummer AL 2017–00098
20. Regionfullmäktiges presidium, 2017-03-08, Studentforum - information till
nämnder och styrelser
Diarienummer AL 2017–00110

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

