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Protokoll

Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 18 juni 2015
Tid: 09.15–13.00
Plats: Syster Tora, Regionens Hus, Ekenäsgatan 15 i Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:e vice ordförande (C)
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)
Stefan Hjertén (M), ers Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Marita Karlsson (FP), ers Peder Danesved (FP)
Agneta Jansson (KD), ers Thomas Elg (KD)
Ersättare

Camilla Kvibro (S)
Andreas Johansson (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 26 juni 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, 2015-06-18

Underskrifter

Sekreterare:
Ulla Andersson
Ordförande:
Christina Brandt
Justerare:
Hanne Jensen
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Personalföreträdare

Helen Nylén, TCO, info p A-D + info § 43-52, kl 09.15-11.45
Helen Hansson, TCO, info p A-D + info § 43-52, kl 09.15-11.45
Övriga närvarande

Jan Blomqvist, (processansvarig)
Lars-Erik Hansson, (ekonom), p E, kl 10:05-11.10
Gunnel Sjöberg, (planeringsledare), p E-D, kl 10:05–11.20
Harriet Johnson Dimberg, (planeringsledare), p E, kl 10:05-11.10
Per-Olof Olofsson (planeringsledare) info p A-D, § 48, kl 09:15-10:05
Ulla Andersson, (sekreterare)
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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.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-06-18
Datum när anslag sätts upp: 2015-06-29
Datum när anslag tas ned: 2015-07-20
Förvaringsplats för protokollet:
Koncernkontoret, Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–11.45
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 11.45–12.45
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-9 på föredragningslistan kl. 12.45–13.00
Information

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 09.15–11.10
 Information från patientnämnden Södra Älvsborg


Information från förvaltningen



Rapporter
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§ 43
Budget 2016
Diarienummer HSNS 2015–00223
Beslut

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

Information om södra hälso- och sjukvårdsnämndens budgetförutsättningar 2016 i
enlighet med antagen budget för Västra Götalandsregionen
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-08

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 44
Yttrande över motion av Ann-Christine Andersson (S) om
att inrätta ett kompetenscentrum för äldrefrågor
Diarienummer HSNS 2015–00077
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionfullmäktige att
avslå motionen
Sammanfattning av ärendet

Ann- Christine Andersson har inkommit med en motion om att inrätta ett
kompetenscentrum för äldrefrågor. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har getts
möjlighet att inkomma med yttrande över motionen. Områden som lyfts fram i
motionen och som skulle ingå i föreslaget kompetenscentrum är samordning,
samverkan, äldreutveckling, kompetens/kontinuitet och rehabilitering. Nämnden
anser att dessa områden är omhändertagna.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-05
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över - Motion om att inrätta
ett kompetenscentrum för äldrefrågor
Motion av Ann-Christine Andersson (S) om att inrätta ett
kompetenscentrum för äldrefrågor (RS 417-2015)

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M) yrkar bifall till liggande förslag till yttrande som innebär
förslag till avslag på motionen
Hanne Jensen (S) yrkar att nämnden ska föreslå bifall till motionen
Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag mot Hanne Jensens (S) yrkande och finner att
nämnden beslutar enligt liggande förslag
Skickas till

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 45
Remissförslag Riktlinjer vid hantering av e-post
Diarienummer HSNS 2015–00174
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag på remissvar med
synpunkter på Riktlinjer vid användning av e-post i Västra
Götalandsregionens verksamheter
Sammanfattning av ärendet

Målet med förslaget är att göra tydligt vilka gemensamma regler, skyldigheter och
ansvar som gäller för alla verksamheter och e-postanvändare i Västra
Götalandsregionen och att ökad medvetenheten om vilka möjlighet och risker som
finns vid hantering av e-post.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-11
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens remissyttrande – Riktlinjer vid
hantering av e-post
Remissförslag Riktlinjer vid hantering av e-post (RS 3069-2014)

Skickas till

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 46
Samverkansavtal med RFSL om hälsofrämjande arbete
inom HBTQ-området 2016-2018
Diarienummer HSNS 2015–000173
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner befintligt förslag på avtal
och ger avdelningschef i uppdrag att teckna avtal med RFSL1 för perioden
2016-01-01 – 2018-12-31.
2. Avtalet ger en maximal årlig ersättning på 350000 kronor, och tas ur
nämndens folkhälsobudget
Sammanfattning av ärendet

Samverkansavtalet om Hälsofrämjande arbete inom HBTQ2 området 2015 löper
ut 2015-12-31.
RFSL: s åtaganden i nuvarande avtal har varit att:
Erbjuda skolinformation till samtliga högstadie- och gymnasieskolor i Sjuhärad.
Samarbeta med Utväg Södra Älvsborg i frågor kring våld i nära relationer.
Vara en aktiv och stödjande mötesplats för HBTQ personer.
Verka för att verksamheten är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-13
Avtal RFSL

Beredning

Förhandling enligt MBL § 11 har skett i hälso- och sjukvårdsnämndens MBLgrupp.
Skickas till

RFSL Borås, magnus@boras.rfsl.se

1
2

RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
HBTQ homo-, bi-, transsexuella och queer

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 47
Inrättande av Barnahus Södra Älvsborg
Diarienummer HSNS 2015–000103
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslag till
Inriktningsdokument Barnahus Älvsborg i Borås (dnr 2014/SKF 0109)
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden åtar sig att stå för sin andel av VGR:s
kostnader i Barnahus Älvsborg år 2015, inkluderande uppstartskostnad och hyra för
tre månader på sammanlagt 54 000 kr
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att i det pågående
överenskommelsearbete med Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) för 2016 reglera
sjukhusets uppdrag i Barnahus Älvsborg
4. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att teckna en
tilläggsöverenskommelse med SÄS för 2015 med uppdrag att delta i uppstarten av
Barnahus Älvsborg
5. Ovanstående gäller under förutsättning att västra hälso- och sjukvårdsnämnden
fattar motsvarande beslut
Sammanfattning av ärendet

I samtliga områden i västra Götaland med undantag av Södra Älvsborg finns det
barnahus. Syftet med barnahus är att myndigheter ska samverka/samråda när det
finns misstankar om att barn och ungdomar, 0-18 år är utsatta för brott.
Frågan om inrättande av ett barnahus i södra Älvsborg har varit aktuell sedan år
2007 och har aktualiserats av och till. År 2014 rekommenderade direktionen för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommunerna att acceptera förslaget
om inrättande av barnahus. Förfrågan gick då ut till parter som berörs av
barnahus. Det geografiska området för Barnahus Älvsborg är Polisområde
Älvsborg och Åklagarkammarens område förutom Ale kommun, vilket motsvarar
kommunerna Alingsås, Bollebygd.
Navet i barnahusverksamheten är samplanering och koordination mellan
myndigheterna. Medhörning är en viktig komponent i verksamheten. Personal
från BUP och/eller barn- och ungdomsklinik deltar vid behov.
Samverkan genom barnahus är en ambitionshöjning genom att sjukvården på ett
strukturerat sätt samverkar med berörda myndigheter i samband med
brottsutredning.
Förvaltningens bedömning är att SÄS genom vårdöverenskommelsen bör få i
uppdrag att delta i verksamheten vid Barnahus Älvsborg.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Västra och södra hälso- och sjukvårdsnämnderna föreslås att tillsammans stå för
VGR:s kostnader enligt gängse fördelning. De båda nämnderna föreslås att genom
vårdöverenskommelse uppdra åt SÄS att delta aktivt i verksamheten vid Barnahus
Älvsborg.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-02
Förslag INRIKTNINGSDOKUMENT BARNAHUS ÄLVSBORG i
BORÅS

Beredning

Förhandling enligt MBL § 11 har skett i hälso- och sjukvårdsnämndens MBLgrupp.
Skickas till






Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund/ handläggare
elisabeth.jonsson@borasregionen.se
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal/Enhet för specialistvård, fk.
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se /
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

13 (19)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-18

§ 48
Ansökan om filial Närhälsan Dalum vårdcentral
Diarienummer HSNS 2015–000124
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller ansökan från Närhälsan
Ulricehamns vårdcentral om att få bedriva filial i Dalum
2. Uppföljning avseende tillgänglighetsperspektivet ska genomföras
Protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner (S), Mats Tolfsson (S),
Anna Österström (S),
Nämnden medger att protokollsanteckning får bifogas protokollet - bilaga 3.
Anita Spjuth (V)
Nämnden medger att protokollsanteckning får bifogas protokollet - bilaga 4.
Sammanfattning av ärendet

Primärvårdsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2015-02-26 under § 13 –
Konsekvens av nya krav i Krav- och kvalitetsboken 2015, punkterna 2 och 3,
följande:
P 2. Primärvårdsstyrelsen beslutar att inte acceptera kraven i Krav- och
kvalitetsboken 2015 för vårdcentralsverksamhet i Dalum, och som konsekvens ge
i uppdrag till primärvårdsdirektören att avveckla verksamheten i enlighet med
villkoren i nuvarande kontrakt.
P 3. Primärvårdsstyrelsen beslutar att ansöka om att få starta en vårdcentralsfilial i
Dalum med tillhörighet till Närhälsans vårdcentral i Ulricehamn och rapportera
om detta vid styrelsens möte den 27 mars 2015.
Närhälsan, genom primärvårdsdirektören, har till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 20 april ansökt om att få starta en filial i Dalum med start den 24 augusti
2015.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden finner att såväl avstånd som
kommunikationer till närmaste vårdcentral i centralorten Ulricehamn utgör grund
för att bifalla Närhälsans ansökan. Såvitt kan utläsas av Koncernstabens
beredning innebär etablerandet av en filial i Dalum inte en åtgärd som innebär att
konkurrensreglerna kringgås. Skulle så vara fallet får nämnden ompröva sitt
beslut.
För att underlätta listning av patienter bör omvandlingen från vårdcentral till filial
i Dalum ske vid månadsskiftet den 1 september 2015.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-05-21

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

14 (19)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-18




Ansökan från Närhälsan om att bedriva filial i Dalum.
TU Närhälsan
Protokollsutdrag från primärvårdsstyrelsen.

Yrkanden på sammanträdet

1. Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C), Oliver Öberg (M), Kristina
Wilhelmsson (M), Stefan Hjertén (M), Kerstin Berggren (MP), Marita
Karlsson (FP), Agneta Jansson (KD) yrkar bifall till ansökan om filial i
Dalum – bilaga 1
2. Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner (S), Mats Tolfsson
(S), Anna Österström (S), yrkar att en uppföljning ur ett
tillgänglighetsperspektiv genomförs – bilaga 2
Beslutsgång

1. Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag på bifall till ansökan
om filial i Dalum och finner att nämnden beslutar bifalla ansökan.
2. Ordförande ställer proposition på Hanne Jensen yrkande och finner att
nämnden beslutar godkänna detta.
Beredning

Förhandling enligt MBL § 11 har skett i hälso- och sjukvårdsnämndens MBLgrupp.
Skickas till

Primärvårdsstyrelsen primarvarden@vgregion.se
Marie-Louise Gefvert primärvårdsdirektören Närhälsan
primarvarden@vgregion.se
HälsoBrunnen bjorn.bonnevier@ptj.se
Ulricehamns kommun kommun@ulricehamn.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 49
Yttrande angående granskning av patientnämndens
verksamhet och måluppfyllelse
Diarienummer HSNS 2015–000219
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner yttrandet som svar till
revisionsenheten.
Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har genomfört en granskning av patientnämndernas verksamhet och
måluppfyllelse. I samband med att revisorerna begärt svar från patientnämnderna,
har de också begärt en redogörelse från hälso- och sjukvårdsnämnderna på hur de
avser att arbeta för att bättre ta tillvara på de synpunkter som patientnämnderna
förmedlar. Revisorerna vill också ha en redogörelse från nämnderna för hur de
kan arbeta för att säkerställa att utförarna använder synpunkterna i sitt
patientsäkerhetsarbete.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande daterat 2015-06-02
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande till revisionsenheten.
Patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse, dnr Rev 28-2014.

Skickas till




Revisionsenheten revision@vgregion.se
Patientnämnderna för kännedom patientnamnden@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 50
Delegationsärenden
Diarienummer HSNS 2015–000022
Beslut

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

Beslut som fattas med stöd av södra hälso- och sjukvårdsnämndens
delegationsordning § 39/205 anmäls.
Beslutsunderlag




Nämndens ordförandes beslut
Förvaltningsbeslut

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 51
Anmälningsärenden
Diarienummer HSNS 2015–000023
Beslut

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

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.
Beslutsunderlag



Anmälningslista daterad 2015-06-18

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 52
Representation i samrådsgrupper (medborgardialog)
Diarienummer HSNS 2015–00167
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar fastställa gruppindelning
enligt nedan
 Barn och unga
Kerstin Berggren, Anna Österström, Tony Willner, Andreas Bäckman, Sandra Eliasson,
Christina Brandt, Cecilia Andersson, Hanne Jensen
 Äldre
Agneta Jansson, Stefan Hjertén, Eva-Karin Torhem Arnell, Camilla Kvibro, Sanna Widell,
Christina Brandt, Cecilia Andersson, Hanne Jensen
 Personer med psykisk ohälsa
Kristina Wilhelmsson, Oliver Öberg, Mats Tolfsson, Andreas Johansson, Hanna Werner,
Marita Karlsson, Christina Brandt, Cecilia Andersson, Hanne Jensen
 Personer med cancer
Anita Spjuth, Barbro Orrestrand, Inga-Maj Krüger, Peder Danesved, Thomas Elg,
Christina Brandt, Cecilia Andersson, Hanne Jensen


Personer med funktionsnedsättning

Christina Abrahamsson, Eva Svantesson, Jonas Kristiansen Adelsten, Jan-Olof Sund, EvaKarin Haglund, Christina Brandt, Cecilia Andersson, Hanne Jensen
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 6 maj 2015 om riktade dialogerna
för att utveckla en demokratisk dialog som fångar de av nämnden prioriterade
gruppers behov och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Dialogerna syftar till
att få tillstånd ett gemensamt lärande med respekt för människors kunskap och
erfarenhet och olika roller.
Under mandatperioden kommer nämnden att föra dialog på ett strukturerat och
systematisk sätt 1 gång per år med respektive prioriterad grupp. Fokussamtal med
tydligt begränsande samtalsfrågor/område är en lämplig form för dialogerna.
Respektive dialoggrupp bör inte vara större än ca 20 personer. 16 representanter
från målgruppen plus fem ledamöter från nämnden som utses vid dagens
sammanträde.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 53
Samrehab
Diarienummer HSNS 2015–00099
Beslut

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

Samrehab ansökte under förra året om att anslutas till Vårdval Rehab. Ansökan godkändes,
men Samrehab har inte kunnat ingå i vårdvalsmodellen p.g.a. att man inte haft tillgång till
ett journalsystem, Asynja Visph, som medger inrapportering på det sätt som Krav- och
Kvalitetsboken föreskriver. Därmed har kontrakt heller inte kunnat skrivas. I stället har
prestationer fått inrapporteras manuellt som underlag för ersättning. Denna inrapportering
har följt den framtagna vårdvalsmodellen och i praktiken har relationerna fungerat som om
Samrehab skulle ha ingått i modellen. Det har nu framkommit information om att
införandet av Asynja Visph har försenats, och att Samrehab sannolikt kommer att ha
tillgång till systemet först under det andra kvartalet år 2016. Detta innebär att den nu
tillämpade provisoriska lösningen får fortsätta att gälla.
Samrehab måste därmed också lämna in en förnyad ansökan inför att man är klar för att gå
in i vårdval rehab

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

