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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett
den 27 januari 2017
Tid: 09.00-12.00
Plats: Utsikten plan 6, Alingsås lasarett

Närvarande
Beslutande

Ingvar Frid (L), ordförande
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
Marlene Segerson (S)
Eva Nihlblad (S), ers Dennis Jeryd (S)
Dan Björk (M), ers Anneli Rhedin (M)
Eva Andersson (C)
Stefan Kristiansson (MP)
Ersättare

Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Justerare

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

Den 2 februari 2017 i Alingsås
Underskrifter

Sekreterare:
Ulla Andersson
Ordförande:
Ingvar Frid
Justerare:
Gert-Inge Andersson
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Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-01-27
Politiska sekreterare

Hanna Sundberg Werner (MP)
Personalföreträdare

Maria Adrell, TCO
Catarina Smith, TCO
Marie Gustafsson, LO
Övriga närvarande

Hans Holmberg, sjukhusdirektör
Maria Gabrielsson Fredrikson, ekonomichef
Jeanette Bokelund, HR-chef
Karin Looström Muth, utvecklingschef
Kristina Stålberg, kommunikatör
Ulla Andersson, sekreterare

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Anslag/bevis
§ 1 är omedelbart justerad. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på
Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i
Vänersborg.
Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2017-01-27
Datum när anslag sätts upp: 2017-01-30
Datum när anslag tas ned: 2017-02-20
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, 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.
Styrelsen för Alingsås lasarett
Sammanträdesdatum: 2017-01-27
Datum när anslag sätts upp: 2017-02-03
Datum när anslag tas ned: 2017-02-24
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken, Göteborg

Underskrift:

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.00–12.00
Mötesuppehåll

Mötesuppehåll för fika 10.10–10.20
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-13 på föredragningslistan kl. 09.00–12.00




Ärende 8 Nya Alingsås lasarett – utgår.
Ärende 9 Rapport FAAVVo-projekt vårdavdelningsinriktning/fördelning utgår och föreslås komma upp 23 mars på styrelsens temaeftermiddag
Ärende 13 Ändrat styrelsedatum i april – tillkommer.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§1
Ansvar för ordförandes uppgifter under ordinarie
ordförandes frånvaro
Diarienummer AL 2017–00018
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett utser Ingvar Frid (L) att utföra ordförandes
uppdrag då denne är förhindrad till detta.
2. Uppdragen gäller t o m 31 augusti 2017.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får
styrelsen utse en annan ledamot som ansvarar för ordförandens uppgifter under
samma tid. Detta framgår av styrelsens reglemente, B 18 §.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-19

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande yrkar att förordnandet som ordförande förlängs t o m 31 augusti då
våren innehåller många möten och ställningstaganden samt för att ge Miljöpartiet
tid att ta ställning till ledamot efter Stefan Kristiansson som idag frånsäger sig
uppdraget i styrelsen.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att styrelsen bifaller
detta.
Skickas till

Löneservice, fritidspolitiker.regionservice@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§2
Årsredovisning 2016 för Alingsås lasarett
Diarienummer AL 2017–00019
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner årsredovisning 2016.
2. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfall av och godkänner redovisning
av åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans år 2016.
3. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar tillskriva regionstyrelsen med
begäran att återfå minskad ersättning motsvarande 1,2 mnkr för
nattjourmottagningen via västra hälso- och sjukvårdsnämnden, både i
bokslut år 2016 samt Vårdöverenskommelse (VÖK) 2017.
4. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar att tillskriva regionstyrelsen med
anledning av beslut avseende regiongemensam produktionsstyrning där
ersättningsvolym motsvarande 1,6 mnkr inte erhållits i likhet med växling
mellan andra sjukhus i regionen.
5. Styrelsen för Alingsås lasarett hemställer hos regionstyrelsen att få det
negativa resultatet från år 2015 avskrivet.
Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska resultatet för år 2016 uppgår till -7,4 mnkr vilket är 15,4 mnkr
bättre än föregående år.
Sjukhuset har inte utfört hela tillgänglighetsuppdraget, men har inom vissa
områden utfört mer prestationer än beställda volymer. Ersättning för denna
merproduktion har under december månad, förstärkt det ekonomiska resultatet.
Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till
1,1 procent att jämföra med årets början då det uppgick till 6,2 procent.
Kostnadsutvecklingen visar på en stadigt nedåtgående trend då åtgärderna fått
positiv effekt på ekonomin.
Åtgärdsarbetet har inneburit negativa förändringar för patienterna med försämrad
tillgänglighet, överbeläggningar och ansträngd arbetsmiljö för personalen.
Beläggningsgraden har under hela året varit mycket hög på sjukhusets vårdplatser
och ligger både över regionens måltal som medelvärdet för sjukhusen.
För vårdgarantin är måluppfyllelsegraden i december 92 procent för besök och 85
procent för behandling.
Personalvolymen minskade i december med -9 nettoårsarbetare vilket motsvarar 1,5 procent jämfört med 2015.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Sjukfrånvaron visar ett sammanlagt utfall för året på 8,9 procent att jämföra med
8,6 procent år 2015. Något högre än förra året men med en nedåtgående trend.
Sjukhuset har även planat ut utvecklingen avseende personalomsättningen, även
om den är svagt ökande.
Åtgärdsarbete och ägarstöd har satt fokus på personalsituationen och dess
kostnadsutveckling samt lagt arbete på att utveckla produktions- och
kapacitetsplaneringen.
En slutrapport har redovisats till ägarutskottet.
Regionens benchmarkingrapport har visat att särskilt utmärkande är den höga
kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad
DRG jämfört med riksgenomsnittet.
En handlingsplan för verksamhet och ekonomi i balans är framtagen för år 2017.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-18

Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom och vidare handläggning
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§3
Investeringsplan 2017 för Alingsås lasarett
Diarienummer AL 2017–00020
Beslut

1. Alingsås lasaretts styrelse fastställer investeringsplan för Alingsås lasarett år 2017.
Sammanfattning av ärendet

Bakgrund
Regionstyrelsen tog den 13 december 2016 beslut om fördelning av
investeringsramar per förvaltning. För Alingsås lasarett innebär
investeringsplanen att medel finns beslutade för fastigheter och utrustning.
Alingsås lasarett tilldelas 4,0 mkr för fastighet och 26,0 mkr till utrustning för år
2017.
Under hösten 2016 har en inventering av förvaltningarnas behov för perioden
2017-2019 genomförts av Koncernkontoret avseende grundramar för fastighetsoch utrustningsinvesteringar. I samband med detta har även prognosen för de
verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar som är beslutade och nominerade i
investeringsplanen uppdaterats regionalt.
Förvaltningar föreslås planera för beslut kring investeringar upp till respektive
totalbelopp. För att inte överskrida en regionalt beslutad ram föreslås
förvaltningar behöva säkerställa att utbetalningar för 2017 inte överskrider 87,5 %
av totalbeloppet, ett så kallat utfallstak.
Alingsås lasarett
2017

Fastighet
4,0 mnkr

Utrutning
26,0 mnkr

Totalt
30,0 mnkr

Utfallstak
26,3 mnkr

Av årets tilldelade medel är 15,0 mnkr investeringar för år 2017. 11,5 mnkr
kvarstår från de särskilda investeringar som år 2016 behövde verkställas på grund
av patientsäkerhetsskäl där avtal saknades via regionen. Därefter har regionen
dragit tillbaka 0,5 mnkr på grund av att viss IS/IT kommer att tas regionalt.
Koncernkontoret föreslår att under beredning av nästa investeringsplan ska
inkludera flerårsramar per förvaltning som fördelas årligen rullande över tre år i
taget.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-01-18

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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§4
Vårdplatssituationen, patientsäkerheten och arbetsmiljön
Beslut

1. Alingsås lasaretts styrelse noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar styrelsen om vårdplatssituation, beläggningsgrad,
vårdrelaterade infektioner och den påverkan dessa frågor haft på arbetsmiljön
under 2016.







Under 2016 har Alingsås lasarett gått upp i stabsläge vid sju tillfällen. Vid
alla tillfällen har orsaken varit vårdplatsbrist.
Procentuell beläggning helår 2015 och 2016.
Antal dagar med överbeläggning.
I rapport från SKL står att läsa att:
- vårdskador ökar i samband med överbeläggningar
- vid utlokalisering dubbleras risken att drabbas av vårdskador
Arbetsmiljön spelar roll för patientsäkerheten.
Situationen är besvärande, patientsäkerheten är hotad och framför allt arbetsmiljön
med hög personalomsättning och ohälsotal.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§5
Överenskommelse 2017 för insatser inom rehab- och
sjukskrivningsprocessen på Alingsås lasarett
Diarienummer AL 2017–00005
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner ”Överenskommelse 2017 för
insatser inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen på Alingsås
lasarett”.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 28 september 2016 om en
kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess 2017 (HS
2016–00596). Till hälso- och sjukvårdsnämnderna avsattes medel för insatser
främst inom områdena smärtrehabilitering, rehabiliteringskoordinering och lokala
utbildnings- och utvecklingsinsatser.
Alingsås lasarett ersätts under 2017 med totalt 918 tkr för följande åtagande.
Alingsås lasarett ska enligt överenskommelsen ha en funktion för
rehabiliteringskoordinering. Rehabiliteringskoordinatorn ska vara en resurs för
behandlande läkare som tidigt initierar/koordinerar rehabiliteringsinsatser för
patienter med behov av detta, såväl inom hälso- och sjukvården som med externa
aktörer, till exempel arbetsgivare/Arbetsförmedling.
Skickas till



Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§6
Tilläggsöverenskommelse 2017 mellan västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås lasarett
Diarienummer AL 2017–00004
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner ”Tilläggsöverenskommelse 2017
mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås
lasarett”.
Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut i regionstyrelsen den 27 september 2016 (Dnr 2016–05992) har ett
sammanlagt utrymme på 250 mnkr getts till hälso- och sjukvårdsnämnderna för
att teckna tilläggsöverenskommelser med akutsjukhusen i syfte att stimulera till
ökad produktivitet genom ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer, så
kallat brutet tak.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har 19 oktober 2016 (Dnr 2016–00638) därefter
beslutat om en ersättningsmodell för det brutna taket. I detta beslut anges en
fördelning av det totala beloppet genom så kallade indikativa belopp per sjukhus
där det beloppet uppgår till 5,0 mnkr för Alingsås lasarett
Ekonomisk ersättning utgår med den rörliga delen i den nu gällande
ersättningsmodellen, vilket innebär 50 procent av priset.
Uppföljning av såväl ersättningsmodell med brutna tak som utförda vårdvolymer
görs i samband med delårsbokslut och koncernprognos 2017.
Uppföljningen fungerar som kontrollstation och ska ge möjlighet att vid behov
omfördela resurser mellan sjukhusen under 2017 för att utnyttja Västra
Götalandsregionens samlade kapacitet. Ett ofördelat utrymme finns på 15 mnkr.
En eventuell omfördelning kommer att regleras i en separat
tilläggsöverenskommelse.
Skickas till




Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se för kännedom
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§7

Reviderad detaljbudget med anledning av
”Tilläggsöverenskommelse 2017 mellan västra
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för
Alingsås lasarett”
Diarienummer AL 2017–00030
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner förslag till revidering av
detaljbudget år 2017 men anledning av ”Tilläggsöverenskommelse 2017
mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Alingsås
lasarett”.
Sammanfattning av ärendet

Enligt beslut i regionstyrelsen den 27 september 2016 (Dnr 2016–05992) har ett
sammanlagt utrymme på 250 mnkr getts till hälso- och sjukvårdsnämnderna för
att teckna tilläggsöverenskommelser med akutsjukhusen i syfte att stimulera till
ökad produktivitet genom ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer, så
kallat brutet tak.
För Alingsås lasarett innebär detta beslut och förslaget till tilläggsöverenskommelse
följande förändring av ersättningsutrymmet:
Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse
Ytterligare ersättningsutrymme enligt denna överenskommelse
Totalt ersättningstak

505 700 tkr
5 000 tkr
510 700 tkr

Sjukhusdirektören för Alingsås lasarett fick 15 december med anledning av
ovanstående i uppdrag av styrelsen för Alingsås lasarett att revidera detaljbudget
för år 2017.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§8

Nya Alingsås lasarett
Ärendet utgår och kommer upp på nästa styrelsemöte 23 mars.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§9

Rapport FAAVVo-projektet – delprojekt
vårdavdelningsinriktning/fördelning
Ärendet utgår och kommer istället upp på nästa styrelsemöte 23 mars och då
förslagsvis på styrelsens temaeftermiddag samma dag.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 10

Rapport från sjukhusdirektören
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen
Sammanfattning av ärendet

Hans Holmberg informerar om.






Tillsättande av vakanta tjänster har lett till en positiv utveckling och en
stabilitet för den gynekologiska verksamheten på Alingsås lasarett.
På måndag kommer sjukhuset att träffa Sparbanksstiftelsen för att
diskutera investering av renluftsaggregat till renluftssal. Detta för att få
bort ”flaskhalsar” vid ortopediska operationer.
Situationen ute i vårdenheterna på Alingsås lasarett har varit tuff under
början av januari 2017. Det är viktigt att personalen ges möjlighet till
återhämtning.
Verksamhetsplanen 2017 för Alingsås lasarett är nu upptryckt per enhet
för att öka tydligheten och för ge möjlighet till att aktivt arbeta med denna
på enheterna.
Alingsås lasarett har startat ett Instagramkonto som administreras av
medarbetarna en vecka i taget i syfte att visa upp deras vardag på Alingsås
lasarett. Kontot heter alingsaslasarett.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 11

Ordföranden informerar
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett noterar informationen
Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid informerar om.










Regionstyrelsen har vid senaste sammanträdet beslutat att tillföra
ytterligare 5 mnkr till Alingsås lasarett för att täcka kostnader avseende
ST-läkares randutbildning 2017. Finansieringen sker från regionstyrelsens
budgetpost för oförutsedda utgifter.
Ägarutskottet har beslutat att föreslå regionstyrelsen att besluta att rekommendera
västra hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om intermistisk
närvårdsvårdsamverkan inom Lerums och Alingsås kommuner.
Framtidsfrågor och utveckling för ”Nya Alingsås lasarett” är temat på
styrelsens temaeftermiddag den 23 mars.
Politiska dialogmöten mellan presidiet för västra hälso-och
sjukvårdsnämnden och presidiet för Alingsås lasarett är inbokade med
första datum i början av mars (ännu inte bestämt), 19 maj och 29 augusti.
Dialog mellan presidiet västra hälso- och sjukvårdsnämnden och
presidierna för SÄS och Alingsås lasarett är inbokat 21 april.
Presidiet för Alingsås lasarett och delar av sjukhusledningen kommer att
träffa ägarutskottet den 7 februari.
Den 3 februari är presidiet för Alingsås lasarett är kallat till ett seminarium
om akutmottagningar i Västra Götalandsregionen.
Patientsäkerhetsberättelse 2016 för Alingsås lasarett ska vara inlämnad till
regionen senast den 15 februari. Med anledning av detta kommer
ordförande att fatta ett delegationsbeslut, då styrelsen inte har något
sammanträde i februari. Ärendet anmäls till nästa styrelsemöte där även en
föredragning av patientsäkerhetsberättelen kommer att ske.

Avtackning av styrelsens ordförande Stefan Kristiansson

Stefan Kristiansson (MP) meddelar vid dagens sammanträde att han beslutat sig
för att avsäga sig uppdraget som ordförande för styrelsen för Alingsås lasarett.
Ingvar Frid (L) tackar Stefan Kristiansson för hans arbete som ordförande i
styrelsen och överräcker en blomma.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 12

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. Regionstyrelsen, 2016-11-29, § 190, Delårsrapport augusti 2016 Västra
Götalandsregionen
Diarienummer AL 2016–00312
2. Personalutskottet, 2016-12-07, § 40 Personalpolitiska anslaget
Diarienummer AL 2016–00316
3. Personalutskottet, 2016-12-07, § 42 Förstärkt yrkesintroduktion för
undersköterskor i VGR, uppföljning och förslag på finansieringsprinciper för 2017
Diarienummer AL 2016–00317
4. Personalutskottet, 2016-12-07,§ 43 Aktivitetsplan för hälsa och arbetsmiljö 2017
Diarienummer AL 2016–00318
5. Personalutskottet, 2016-12-07, § 44 Arbetsmarknadsinsatser 2017
Diarienummer § AL 2016–00319
6. Personalutskottet, 2016-12-07, § - 47 Regionala medel för AT/ST utvecklings- och
utbildningsinsatser (REGATT) inför 2017
Diarienummer AL 2016–00320
7. Regionfullmäktige, 2016-11-29 , § 198 Handlingsplan för det systematiska arbetet
med mänskliga rättigheter 2017-2020
Diarienummer AL 2016–00325
8. Personalutskottet, 2016-12-07, § 45 2016-12-07 Verksamhetsplan för VGR
Akademin
Diarienummer AL 2016–00331
9. Personalutskottet, 2016-12-07, § 46 VGR Akademin - avgränsning av uppdrag,
organisation och verksamhet

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Diarienummer AL 2016–00331
10. Regionstyrelsen, 2016-12-13, § 316 Handlingsplan för fullföljda studier
Diarienummer AL 2016–00332
11. Regionstyrelsen, 2016-12-13, § 317 2016-12-13 Rese- och mötespolicy samt
riktlinjer
Diarienummer AL 2016–00333
12. Regionstyrelsen, 2016-12-13, § 322 Fördelning av investeringsramar per
förvaltning
Diarienummer AL 2016–00334
13. Styrelsen för SÄS, 2016-12-21, § 89 Översyn av vuxenpsykiatriska öppenvården
vid Södra Älvsborgs Sjukhus, återkoppling efter Vårdöverenskommelse 2016
Diarienummer AL 2017–00006
14. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2017-01-11, § 3-2017, om Överenskommelse om
ersättningar för 2017 för hälso- och sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för
Västra sjukvårdsregionen.
Diarienummer AL 2017-AL-00025
15. Personalutskottet, 2016-12-07, § 44 2016-12-07 Arbetsmarknadsinsatser 2017
Diagnosnummer AL 2016–00319

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

20 (20)

Protokoll från styrelsen för Alingsås lasarett, 2017-01-27

§ 13

Ändring av sammanträdesdatum i april 2017
Diarienummer AL 2016–00273
Beslut

1. Styrelsen för Alingsås lasarett beslutar ändra datum för sammanträdet i
april 2017.
Sammanfattning av ärendet

Ingvar Frid informerar om att sammanträdesdatum i april behöver ändras då
tidigare inbokat datum låg efter regionens rapporteringsdatum för delår mars.


Nytt styrelsedatum blir 25 april, kl 13.00–16.00.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

