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Protokoll från Västra Götalandsregionen 

Protokoll från Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden den 30 september 2015 
Tid: 09:00 – 16.20 
Plats: Scandic Opalen 

Närvarande 

Beslutande 
Nicklas Attefjord, ordförande (MP) 
Anne-Lie Sundling, 1:a vice ordförande (KD) 
Janette Olsson, 2:e vice ordförande (S) 
Tomas Angervik (S) 
Karolina Roughton (S) 
Patrik Linde (S) ersätter Jarl Karlsson (S) 
Maria Brauer (S) kl 09.00-16.15, § -123 
Sofie Bichler (M) 
Kent Lagrell (M) 
Ingvar Paulsson (M) 
Ida Löfgren (M) ersätter Henrik Ripa (M) 
Marianne Ahlborg (FP) 
Ralf Inge Dahlgren (SD)  
Birgit Lövkvist (V) 
Jessika Loftbring (C) ersätter Maria Martini (C) 
 

Ersättare 
Anne-Lie Palm (S) 
Soraya Zarza Lundberg (S) 
Fredrik Gullbrantz (S) 
Jonas Mårdbrink (M) 
Thomas Eriksson (SD) 
Johan Söderpalm (MP) kl 09.00-15.00 
Helena Larsson (FP) 
Madeleine Olofsson (FP) 
 
 

Justerare 
Janette Olsson (S) 

Datum och ort för justering 
Den 5 oktober 2015 Göteborg  

Postadress: 
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 

E-post: 
hsn@vgregion.se 
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Underskrifter 

Sekreterare: 
 Karin Hammerby 

Ordförande: 
 Nicklas Attefjord 

Justerare: 
 Janette Olsson  
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Politiska sekreterare 
Johan Österlund (SD) kl 09.00-12.00 
 

Övriga närvarande 
Leena Ekberg, avdelningschef kvalitetsstyrning uppdrag och avtal 
Ann-Sofie Rundberg, processansvarig västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Wiveka Arvidsson, utvecklingsledare enhet specialistvård kl 09.00-10.00 
Marie Cullberg, kommunikatör 
Berit Karlsson, ekonom 
Peter Svensson, planeringsledare specialistvård kl 09.00-09.30 
Katarina Orrbeck, utvecklingsledare specialistvård kl 09.00-09.40 
Ulla Berggren, planeringsledare koncernkontoret, kl 09.15-10.00 
Tomas Bremholm, medicinsk rådgivare kl 09.15-10.00 
Gunnel Linder Sjöberg, utvecklingsledare specialistvård kl 09.00-10.30 
Nina Hautanen, planeringsledare primärvård, kl 10.30-10.55 
Inger Ahlmark,planeringsledare specialistvård kl 10.30-10.45 
Caroline Oskarsson, planeringsledare folkhälsa, kl 10.30-12.00 
Teres Lundin, Alingsås kommun kl 11.10-12.00 
Malin Wallin, Alingsås kommun kl 11.10-12.00 
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås, kl 11.10-12.00 
Ann-Marie Olhede, enhetschef kvalitetsstyrning uppdrag och avtal kl 12.45-13.15 
Marianne Laiberg, planeringsledare specialistvård kl 13.00-13.30 
Jan Carlström, medicinsk rådgivare kl 13.45- 15.15 
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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. 
 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2015-09-30 
 
Datum när anslag sätts upp: 2015-10-05 
Datum när anslag tas ned: 2015-10-27 
 
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg 

Underskrift:  
 Karin Hammerby 
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Genomgång av dagens ärenden 
 
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–15.30 

Mötesuppehåll 
Uppehåll för gruppmöten kl. 13.45–14.15 

Beslutssammanträde 
Beslut av ärendena 1-12 på föredragningslistan kl. 15.30-16.20 
 
Tillkommande ärenden och informationer 
Information om NP-statistik 
Kungälvs kommuns ansökan till Vinnova om sociala innovationer 
Information om medverkan i vårdsamverkan Sjuhärad  
 
Ärenden och informationer som utgår 
Tilläggsöverenskommelse Kungälvs sjukhus. 
Uppföljning Partille vårdcentral 
Information om projekt public 360 och E-meeting 
 

Information 
Genomgång av information kl. 09.05-09.30, 14.15-15.15 (inga beslut), se § 123 
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Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 103 

Tilläggsöverenskommelse 2015:2 om sjukvård mellan 
Kungälvs sjukhus och Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden  
Diarienummer HSNV 2015-00012 

Beslut 
Ärendet utgår. 
 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 104 

Handlingsplan utifrån rekommendationer från inspektionen 
för vård och omsorg IVO gällande vård och behandling vid 
Gottfries Clinic AB i Mölndal 
Diarienummer HSNV 2015-00189 

Beslut 
  
1. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att nuvarande avtal med 

Gottfries Clinic AB i Mölndal gällande diagnostisering av fibromyalgi och 
kroniskt trötthetssyndrom/ME avslutas 2016-11-30 utan att utnyttja 
förlängningsklausulen.  

2. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden ger avdelningschefen i uppdrag att 
begära in en handlingsplan från Gottfries Clinic AB angående kritiken från 
Inspektionen för vård och omsorg IVO.    

3. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden ger avdelningschefen i uppdrag att föra 
en dialog med Gottfries Clinic AB under pågående avtalsperiod.                   

4. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden ger avdelningschefen i uppdrag att 
påbörja ny upphandling. Upphandlingen ska då gälla evidensbaserad 
diagnostisering, vård och behandling av patienter med medicinskt oförklarade 
symtom (MOS) och/eller långvarig icke malign smärta. 

 

Reservationer 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet enligt punkt 4 
till förmån för eget förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett avtal med Gottfries Clinic AB 
gällande diagnostisering av fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Avtalet är 
2-årigt och löper ut 2016-11-30, med förlängningsmöjlighet. 
 
Inspektionen för vård och omsorg IVO, har 2015-03-06 beslutat att den vård som 
bedrivs vid Gottfries Clinic AB inte är förenlig med god vård och uppmanar 
parterna att ifrågasätta om verksamheten i dess nuvarande form ska fortsätta. 
Koncernkontoret har grundligt belyst olika aspekter utifrån dialog med nuvarande 
vårdgivare samt regionjurist. Information och kritik från Försäkringskassan, 
forskning på området, medicinska riktlinjer samt nationella och internationella 
riktlinjer, arbetssätt och verksamheter har också inhämtats. 
 
Nuvarande avtal får löpa ut, en dialog förs under avtalstiden med nuvarande 
vårdgivare om uppdragets innehåll. En handlingsplan begärs in från vårdgivaren 
utifrån IVO:s beslut. En ny upphandling påbörjas utifrån nationella och 
internationella förebilder, med en tydlig bio-psyko-social inriktning. 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150918 

 
Yrkande på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet 
 
Janette Olsson (S) och Birgit Lövkvist (V): 
Punkt 4 ska formuleras enligt följande:  
”Det ska skyndsamt utreda om vård av MOS kan bedrivas i egen regi fr 1/12-16. 
Regeringen har aviserat att primärvården ska anpassa sin verksamhet för personer med 
psykisk ohälsa och långvarig smärta. 
Utredningen bör också se hur detta gynnar egen regi. 
Regeringen har också aviserat stimulansmedel för att primärvården ska kunna erbjuda 
adekvat vård och behandling för gruppen.” 
 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutat anta punkterna 1-3 enligt ordförandens 
yrkande.. 
Ordföranden finner därefter att nämnder beslutar att anta punkt 4 enligt 
ordförandens yrkande. 

Skickas till 
• Avdelningschefen, Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal för genomförande 
• Gottfries Clinic AB för kännedom olof.zachrisson@gottfries.se  

 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

mailto:olof.zachrisson@gottfries.se
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§ 105 

Samordnade insatser för traumatiserade barn  
Diarienummer HSNV 2015-00425 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden delfinansierar projektet Samordnade 

insatser för traumatiserade barn med 68 tkr under förutsättning att 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd finansierar projektet med 
motsvarande belopp. 

2. Projektet ska återkopplas till nämnden när projektet är genomfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Antalet barn och ungdomar med flyktingbakgrund har ökat markant de sista åren 
och många har ett stort behov av insatser för traumaproblematik. Flera 
verksamheter inom både kommun och region signalerar behov av att utöka, 
förbättra och i vissa fall samordna insatserna. Den enhet som finns inom BUP i 
Gamlestaden täcker inte behoven. 
 
Vid möte med LGS (Ledningsgrupp för samverkan inom samverkan i 
Göteborgsområdet) i juni månad presenterades ett förslag hur parterna gemensamt 
kan gå vidare med frågan om traumatiserade barn. Temagrupp Barn och 
Unga tillsatte därför en arbetsgrupp under senvåren 2015 för att se över insatserna 
för de traumatiserade barnen.  
 
En rapport ska tas fram för att synliggöra förbättringsområden och lämna förslag 
på konkreta insatser som kan samordnas mellan kommun och region för att göra 
nytta för barnen. En delrapport förväntas vara klar under oktober, arbetet med att 
beskriva hur stödet ska se ut framgent fortsätter därefter. 
 
Målet är att konkretisera hur samordnade insatser kan säkras för de barn och unga 
som är traumatiserade. För att kunna genomföra utredningen behöver en 
projektledarroll finansieras. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150918 

 

Yrkande på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet 
 
Janette Olsson: 
Projektet ska återkopplas till nämnden när projektet är genomfört. 
 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag med tillägg 
enligt Janette Olssons förslag. 

 

Skickas till 
• LGS (Ledningsgrupp för samverkan inom samverkan i Göteborgsområdet) 

Anita Nilsson, processledare Temagrupp Barn och unga 
anita.b.nilsson@vgregion.se 

• Håkan Hilmer, hakan.hilmer@vgregion.se  
• Ekonom 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

mailto:anita.b.nilsson@vgregion.se
mailto:hakan.hilmer@vgregion.se
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§ 106 

Närområdesplan samt överenskommelse om 
läkarmedverkan Lerums kommun 2015 
Diarienummer HSNV 2015-00405 

Beslut 
1. Västra hälso-och sjukvårdsnämnden godkänner Närområdesplan för 

Lerum kommun 2015.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Krav- och kvalitetsboken ska förändringar/uppdateringar i 
Närområdesplanen meddelas och godkännas av berörd hälso- och 
sjukvårdsnämnd. Förändringen avser byte av verksamhetschef vid Närhälsan 
Floda vårdcentral. 
 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150910 

 

Yrkande på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet 

 
 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 107 

Närområdesplan Härryda kommun 2015. 
Diarienummer HSNV 2015-00072 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Närområdesplan för 

Härryda kommun 2015. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Krav- och kvalitetsboken ska förändringar/uppdateringar i  
Närområdesplan meddelas och godkännas av berörd hälso- och sjukvårdsnämnd i 
Västra Götalandsregionen. Förändringar har gjorts avseende verksamhetschef för 
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150825 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet 

 
 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 108 

Delårsrapport augusti  
Diarienummer HSNV 2015-00408 

Beslut 
1. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport augusti. 
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden hemställer hos regionstyrelsen om att få 

kompensation för kostnader som överskrider budgeten för vårdval 
rehab. 

3. Avdelningschefen för kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal ges i 
uppdrag att en ta fram en analys av orsakerna till nämndens ökade 
kostnader för sjukhusvården, specificerat per sjukhus. 

 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas protokollsanteckning 
”Vi i S ser med stor oro på den ekonomiska situationen i HSN västra, och befarar 
att vår befolkning tex inte kommer att få samma tillgänglighet till vård som i 
övriga regionen. Därmed har vi inte jämlik vård.  
Vi menar att majoriteten skyndsamt bör tillskriva RS om situationen. ” 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdval rehab startade under hösten år 2014. Det stod tidigt klart att kostnaderna 
för rehabiliteringsverksamhet inom regionen därmed skulle komma att öka. Den 
slutliga omfattningen av denna ökning har emellertid varit, och är fortfarande svår 
att bedöma. Kostnadsökningen varierar också mellan olika nämndområden. I 
enlighet med givna anvisningar har nämnden budgeterat oförändrade kostnader i 
jämförelse med år 2014. 
 
Nuvarande bedömning är att den negativa budgetavvikelse för nämnden som 
föranleds av Vårdval rehab inklusive ökade kostnader för personliga hjälpmedel 
och beräknat överskott för privata fysioterapeuter, kommer att uppgå till ca -50,5 
mnkr för innevarande år.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150916 

 

Yrkande på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet och att ge avdelningschefen för kvalitetsstyrning, 
uppdrag och avtal, i uppdrag att en ta fram en analys av orsakerna till nämndens 
ökade kostnader för sjukhusvården, specificerat per sjukhus 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 



  
 
 
Protokoll från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-09-30 

16 (34) 

Skickas till 
• Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se 
• Avdelningschefen för kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

mailto:rapport@vgregion.se
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§ 109 

Sammanträdestider 2016 för västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
Diarienummer HSNV 2015-00404 

Beslut 
1. Under 2016 sammanträder västra hälso- och sjukvårdsnämnden 29 

januari, 25 februari, 24 mars, 25 april, 25 maj, 22 juni, 25 augusti, 29 
september, 24 oktober och 25 november. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om datumen för 
nämndsammanträden för 2016.  
 
Nämndsammanträden 2016: 
29 januari 
25 februari 
24 mars 
25 april 
25 maj 
22 juni 
25 augusti 
29 september 
24 oktober 
25 november 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150911 

 

Yrkanden på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 110 

Avtal samverkande sjukvård 2016 med Lilla Edets kommun 
Diarienummer HSNV 2015-00183 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del avtal om 

samverkande sjukvård 2016 med Lilla Edets kommun.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad har haft avtal om samverkande sjukvård 
sedan 2009 med kommunerna i området. Till en början innebar avtalen att 
kommunens sjuksköterskor gjorde hembesök hos personer över 65 år på uppdrag 
av 1177. Avsikten var att öka möjligheten till sjukvårdsinsatser i hemmet för att i 
onödan slippa åka in till akutmottagning.  
 
I Lilla Edets kommun har de senaste åren implementerats en modell där 
samverkan inte bara gäller insatser på uppdrag från 1177 utan också inkluderar 
ambulanssjukvården. Den kommunala sjukvården i Lilla Edet ger sjukvårdande 
insatser ”i väntan på ambulans”.  ”Single responder” (ambulans med sköterska 
men utan bår) i lilla Edet, har inneburit att insatstider för blåljusambulansuppdrag 
har förkortats avsevärt.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150921 

 

Yrkande på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet 

 
 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 111 

Regional elevhälsodatabas 
Diarienummer HSNV 2015-00403 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet för analys av 

konsekvenserna av södra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Idag saknas det effektiva system för att analysera hälsoläget bland barn och unga i 
skolåldern. Således blir det problematiskt att besvara de mål om en förbättrad och 
jämlik hälsa som formulerats i Västra Götalandsregionens budget, mål och 
inriktning för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna samt Samling för social 
hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa. Genom utveckla ett system för att följa och 
analysera barn och ungas hälsoläge kan vi också följa och analysera utvecklingen 
av den ojämlika hälsan. 
 
En arbetsgrupp tillsattes 2014 med representanter från det tidigare hälso- och 
sjukvårdsnämndernas kansli, folkhälsokommitténs sekretariat och regionkansliet 
samt med representanter från Alingsås kommun och centrum för skolutveckling 
inom Göteborg stad. Arbetsgruppen arbetade fram en modell för en 
regiongemensam elevhälsodatabas. Hösten 2014 fick VGR-IT ett uppdrag av 
Folkhälsokommittén och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna att utifrån 
arbetsgruppens modell ta fram ett lösningsförslag för en regiongemensam 
elevhälsodatabas samt en ungefärlig kostnad för detta, vilket slutfördes i augusti 
2015. Parallellt med detta arbete har en arbetsgrupp bestående av bland annat 
medicinskt ledningsansvariga sjuksköterskor arbetat med att kvalitetssäkra de 
frågor som ska ställas i elevhälsoenkäten. Databasen kommer att byggas och 
förvaltas av VGR-IT och innehåller information om bland annat barns 
sömnvanor, psykiska hälsa, psykosomatiska besvär, kostvanor, fysiska aktivitet 
och BMI (body mass index). 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150901 

 

Yrkande på sammanträdet 
Ordföranden: 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet för analys av 
konsekvenserna av södra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i ärendet 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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Skickas till 
Elisabeth Rahmberg 
Caroline Oskarsson 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 112 

Komplettering till avtal om pilotprojekt Hälsonavet 
Diarienummer HSNV 2015-00361 

Beslut 
1. Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner komplettering till 

Hälsonavet med 30 tkr för 2015.  
2. Finansiering sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget. 
3. För 2016 ska kostnaden finansieras genom avtal om gemensamma 

folkhälsoinsatser.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden har avtal om pilotprojekt med Alingsås 
kommun om Hälsonav för perioden 2014-10-01 till 2016-10-01. Syfte med 
projektet är att ta fram en modell för ett Hälsonav som kan verka för att bidra till 
en god och mer jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Modellen ska kunna 
implementeras i kommunens ordinarie verksamhet och vara överförbar till andra 
kommuner i regionen. Den ska dessutom möjliggöra för individer att må bra och 
uppleva en god livskvalitet. Projektet genomförs i stadsdelen Noltorp i Alingsås 
kommun. 
 
Projektet samfinansieras mellan kommun och HSN, där HSN står för finansiering 
av en koordinator (560 tkr) och kommunen står för lokaler. Kommunen är 
arbetsgivare för koordinatorn. Löpande kostnader för Hälsonav som utskick, 
föreläsningar m.m. beräknas uppgå till 60 tkr och ska enligt avtal finansieras 
50/50 mellan HSN och kommunen. I avtal om pilotprojekt Hälsonavet står det att 
denna kostnad ska regleras i befintligt avtal om folkhälsoinsatser. Detta har 
tolkats olika av parterna och för 2015 är den gemensamma folkhälsobudgeten 
upptecknad av andra insatser. Kommunen har gått in med ytterligare 30 tkr och 
förslaget är att HSN Västra också gör det för 2015.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150622 

Yrkande på sammanträdet 
Ordföranden: 
Bifall till tjänsteutlåtandet 

Skickas till 
• Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut skickas för kännedom till Alingsås 

kommun via Malin Wallin, folkhälsostrateg, malin.wallin@alingsas.se 
samt till kommunens mailbox kommunstyrelsen@alingsas.se  

 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

mailto:malin.wallin@alingsas.se
mailto:kommunstyrelsen@alingsas.se
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§ 113 

Ny ledamot till Folkhälsorådet i Ale 

Beslut  
1. Ärendet utgår 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 114 

Fluorlackningar i årskurs 0-5 
Diarienummer HSNV 2015-00397 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet för 

komplettering via presidiet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget är att ta bort fluorlackningar i skolan årskurs 0-5 vid Partille, Härryda 
och Mölndals kommuner. Därmed sker en samordning till grundåtagande inom 
preventionsprogrammet FRAMM. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150922 

 

Yrkande på sammanträdet  
Ordföranden: 
Ärendet återremitteras för komplettering av presidiet. 

 
Skickas till 

• ann-marie.olhede@vgregion.se  
• anders.ljungné@vgregion.se 
• lars.gahnberg@vgregion.se 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

mailto:ann-marie.olhede@vgregion.se
mailto:anders.ljungn%C3%A9@vgregion.se
mailto:lars.gahnberg@vgregion.se
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§ 115 

Uppföljning av verksamheten vid Partille vårdcentral 

Beslut 
Ärendet utgår 
 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 116 

Förhandlingsläge - Överenskommelse om sjukhusvård 
2016 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- 
och sjukvårdsnämnden 
Diarienummer HSNV 2015-00350 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om förhandlingsläget avseende vårdöverenskommelse 2016 
med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150915 

 

 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 117 

Förhandlingsläge - Överenskommelse om barn- och 
ungdomstandvård för åldersgruppen 3-19 år mellan 
Tandvårdsstyrelsen och västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
Diarienummer HSNV 2015-00268 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Förhandlingen med folktandvården är, i det närmaste, slutförd. Diskussionerna 
har förts i en positiv anda som utmynnat i förslag om satsning inom tre områden: 

- Uppsökande verksamhet: Efter det att Folktandvården fått ansvar för hela Västra 
Götaland finns förslag om ytterligare finansiering för HSN Västra uppgående till 
0,891 mnkr. 

- Ortodonti på läpp-, käk- och gompatienter 3-19 år: Dessa patienter får genomgå 
flera behandlingar under sammantaget fem år. Den ytterligare finansieringen ska 
täcka kostnader för dessa behandlingar och uppgår för HSN Göteborg till 0,120 
mnkr. 

- Projektet Tandhygienist i kommun föreslås utvidgas utöver det som framgångsrikt 
bedrivs mellan Mariestads kommun och VGR. En kommun/stadsdel kommer att 
föreslås i var och en av de övriga HSN-områdena. Finansieringen av projektet från 
VGR:s sida föreslås ske via HSS.  

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150902 

 

 
 

 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 118 

Förhandlingsläge - Överenskommelse 2016 mellan 
Habilitering och hälsa och västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
Diarienummer HSNV 2015-00342 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.  

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett förhandlingsarbete med Habilitering & Hälsa pågår inför VÖK 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 150909 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 119 

Information om specialistgynekologi och mödrahälsovård 
Diarienummer HSNV 2015-00420 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kvinnorna boende i kommunerna Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungssund och Ale 
får sitt behov av specialistgynekologi och mödrahälsovård tillgodosett genom tre 
vårdgivare. 

- Gynekologi och Barnmorskemottagningen Fröja ekonomiska förening 
har verksamhet i Stenungssund och på Tjörn 

- Närhälsan har mottagningar i kommunerna Ale och Kungälv 
- Nötkärnan mödravård och gynekologi AB, erbjuder mödrahälsovård i 

Öckerö kommun på vårdcentralen på Hönö 
 

Nuvarande vårdavtal med Gynekologi och barnmorskemottagningen Fröja 
ekonomiska förening löper ut den 2015-12- 31.  
 
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver senast på sammanträdet den 28 
oktober 2015 ta ställning till hur kvinnorna boende i kommunerna Tjörn, Öckerö, 
Kungälv, Stenungssund och Ale ska få sitt behov av specialistgynekologi och 
mödrahälsovård tillgodosedda 2016 och framåt. 

 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150918 

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 120 

Information om filmen Regnbågens sång som 
uppmärksammar HBTQ och äldre 
Diarienummer HSNV 2015-00410 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar 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.  
 
Filmen hade premiär i samband med Göteborg International Film Festival 2014 
och visades även på en fortbildningsdag om äldre HBTQ-personer riktad till 
ansvariga och verksamma inom äldreområdet. Filmen har också visats på HBTQ-
festivaler, bl.a. på West Pride i Göteborg och i Uddevalla Goes Rainbow.  
 
I folkhälsokommitténs uppdrag ingår att sprida filmen och handledningsmaterialet 
i Västra Götaland och inom Västra Götalandsregionen. Ett exemplar av filmen har 
lämnats till nämndsekreteraren. Filmen får inte visas i kommersiella offentliga 
sammanhang utan överenskommelse med RFSL Göteborg eller Nasrin Pakkho 
Film.  
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150904 

 

Skickas till 
• Avdelning folkhälsa, koncernstab regional utveckling, Anne Svensson 

anne.m.svensson@vgregion.se 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 121 

Delegeringsärenden  
 

Beslut 
1. Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett 
beslut av delegaten ses som ett nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning. 
Beslut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning § 68/2015 redovisas för 
nämnden.  
 
1. Delegeringsärenden 2015 till Västra hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Diarienummer HSNV 2015-00027 

  

2. Avtal för barn- och ungdomstandvård 3-19 år mellan 
Praktikertjänst AB och västra hälso- och sjukvårdsnämnden  
Diarienummer HSNV 2015-00007 

  

3. Beslut om ansökan om utökad kredit för västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
Diarienummer HSNV 2015-00399 

  

4. Beslut om samverkansavtal 
Diarienummer HSNV 2015-00343 

  

5. Attestanter och utanordnare för västra hälso- och 
sjukvårdsnämnden 
Diarienummer HSNV 2015-00140 

  

6. Förordnande som föredragande och verkställande tjänsteman, t f 
processansvarig vid västra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-
09-15--2015-10-31 
Diarienummer HSNV 2015-00421 

  

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 122 

Anmälningsärenden 
 

Beslut 
1. Nämnden antecknar informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden är ärenden som är av intresse för nämndens ledamöter, 
exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör 
nämndens verksamhet. 
 
1. Protokoll från MBL-grupp för Göteborgs och västra hälso- och 

sjukvårdsnämnderna 2015-08-26 
Diarienummer HSNV 2015-00055 

  

2. Protokollsutdrag-§ 74 2015-06-18 styrelsen för Alingsås lasarett, 
Personalfrämjande åtgärder för minskad sjukfrånvaro 
Diarienummer HSNV 2015-00401 

  

3. Mötesanteckningar från gemensamma presidieöverläggningar 
mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen (GPÖ) 2015-08-28 
Diarienummer HSNV 2015-00045 

  

4. Skrivelse om samverkansavtal folkhälsa  
Diarienummer HSNV 2015-00221 

  

5. Ändring av Kommunals representation i beställarnämnderna från 
och med 2015-09-01  
Diarienummer HSNV 2015-00338 

  

6. Protokollsutdrag - § 137 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015-09-
02, Godkännande av ansökan till Vårdval Rehab i Alingsås 
kommun 
Diarienummer HSNV 2015-00407 

  

7. Informationsmaterial om Regionservice styrmodell  
Diarienummer HSNV 2015-00416 

  

8. Protokollsutdrag - § 135 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015-09-
02, Förslag till reviderad avtalsmall för avtal om tandvård 

för unga vuxna från 2016 
Diarienummer HSNV 2015-00417 

  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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9. Delårsrapport 2015-01-01--2015-08-31 för samordningsförbundet 
Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
Diarienummer HSNV 2015-00418 

  

10. Kommunals representation i hälso- och sjukvårdsnämnderna, 
reviderad lista 
Diarienummer HSNV 2015-00338 

  

11. Mejlkonversation angående förslag om nedläggning av 
utbudspunkt Hindås 
Diarienummer HSNV 2015-00400 

  

12. Skrivelse om nedläggning av tandvårdskliniken i Hindås 
Diarienummer HSNV 2015-00400 

  

13. Protokollsutdrag - § 66 2015-09-03 arkivnämnden, Gallring av 
pappershandlingar efter skanning inom Västra Götalandsregionen 
Diarienummer HSNV 2015-00419 

  

14. Information om deltagande på kurser och konferenser för 
politiker 
Diarienummer HSNV 2015-00424 

  

 
 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 123 

Information 
• NP-statistik 

• Produktionsplanering  

• Information om projekt Hälsonav 

• Medverkan i vårdsamverkan   

• Plan för intern styrning och kontroll  

• Val av ledamöter till konferens om Social hållbarhet den 6 november  

• Presidiet informerar 

• Pressmeddelanden  

 
  

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 124 
 

Ansökan till Vinnova angående sociala innovationer från 
Kungälvs kommun  
Diarienummer HSNV 2015-00431-1 
 

Beslut 
1. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens ställer sig bakom Kungälvs 

kommuns ansökan till Vinnova gällande sociala innovationer – Projekt 
”Socialinnovlab” 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kungälvs kommun avser att fortsätta det sociala utvecklingsarbetet, i enlighet 
med Social översiktsplan som kommunen har tagit fram, för att reducera 
samhällets kostnader och den enskilda personens lidande. Kungälvs kommun 
avser att ansöka om externa medel för en gemensam resurs, motsvarande 1,5 
tjänst, där Kungälvs kommun är projektägare och ansvarig arbetsgivare.  
 
Kungälvs kommun önskar att Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig 
bakom ansökan om sociala innovationer – Projekt ”Socialinnovlab” som de ska 
ställa till Vinnova.  
 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 150929 

 
 

Skickas till 
• Kungälvs kommun, kommun@kungalv.se  
• Kungälvs kommun, kommunstyrelsens ordförande, Miguel Odhner, 

miguel.odhner@kungalv.se 
• Kungälvs kommun, utvecklingsledare folkhälsa, Johan Sjöholm, 

johan.sjoholm@kungalv.se 
 
 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

mailto:kommun@kungalv.se
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