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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–11.40
Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 11.40–11.55

Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-16 på föredragningslistan kl. 11.55–12.05

Tillkommande ärende, IT-säkerhet i vår egen IT-verksamhet.
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§ 95
Konsumtions- och produktionsrapport
Diarienummer HSNS 2017-00059
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Vid sammanträdet 2017-04-27 gav nämnden ansvarig tjänsteman i uppdrag att ta
fram konsumtionsrapport för specialistvård per kommun för Södra Älvsborg samt
att ta fram produktionsrapport för specialistvård per kommun för Södra Älvsborgs
Sjukhus och Alingsås lasarett.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får en muntlig information om konsumtionsoch produktionsrapporten.
Uppdraget från 2017-04-27 att ta fram en konsumtions- och produktionsrapport är
fullgjort.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170809

Skickas till

•
•
•

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se
Alingsås lasarett, alingsasstyrelse.al@vgregion.se
Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgrgeion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 96
Ekonomi - redovisning till nämnd augusti
Diarienummer HSNS 2017-00030
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per juli 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170809

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

9 (27)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-08-23

§ 97
Budget och vårdöverenskommelse 2018
Diarienummer HSNS 2017-00063
Beslut

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

Muntlig information om budgeten för 2018 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden. Även muntlig information om vårdöverenskommelserna för
2018.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170809

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

10 (27)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-08-23

§ 98
Information inför vårdöverenskommelse 2018 med
styrelsen för beställd primärvård
Diarienummer HSNS 2017-00098
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ansvarig tjänsteman att
utreda vilka årliga driftskostnader som uppkommer efter behövlig
renovering av bassängen på Solhem.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ansvarig tjänsteman att
utreda när bassängen, efter behövlig renovering, kan tas i bruk.
4. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ansvarig tjänsteman att
kontakta presumtiva användare av bassängen för att efterhöra intresset av
att nyttja den och till vilken kostnad. Presumtiva användare är bl. a
Närhälsan, privat rehab, patientföreningar, anordnare av baby och
barnverksamhet m fl.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får muntlig information om förhandlingsläget
inför vårdöverenskommelsen med styrelsen för beställd primärvård.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170803

Yrkanden på sammanträdet

Yrkanden
Christina Brandt (M) för majoriteten i södra hälso- och sjukvårdsnämnden;
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ansvarig tjänsteman att utreda
vilka årliga driftskostnader som uppkommer efter behövlig renovering av
bassängen på Solhem.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ansvarig tjänsteman att utreda när
bassängen, efter behövlig renovering, kan tas i bruk.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ansvarig tjänsteman att kontakta
presumtiva användare av bassängen för att efterhöra intresset av att nyttja den och
till vilken kostnad. Presumtiva användare är bl a Närhälsan, privat rehab,
patientföreningar, anordnare av baby och barnverksamhet m fl.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden godkänner yrkandet.
Skickas till

•

Ansvarig tjänsteman, Tomas Andersson, tomas.p.andersson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 99
Information inför vårdöverenskommelse 2018 med
styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2017-00085
Beslut
1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får muntlig information om förhandlingsläget
inför vårdöverenskommelsen 2018 med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170626

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 100
Information inför vårdöverenskommelse 2018 med
styrelsen för Habilitering & Hälsa
Diarienummer HSNS 2017-00093
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får muntlig information om förhandlingsläget
inför vårdöverenskommelsen 2018 med styrelsen för Habilitering & Hälsa.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170808

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 101
Information inför vårdöverenskommelse 2018 med
tandvårdsstyrelsen
Diarienummer HSNS 2017-00096
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får muntlig information om förhandlingsläget
inför vårdöverenskommelsen med tandvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170814

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 102
Tecknande av kontrakt inom Vårdval Rehab mellan
Närhälsan, Närhälsan Skene rehabmottagning och södra
hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00081
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar kontrakt med Närhälsan avseende
rehabenhet Närhälsan Skene rehabmottagning i Marks kommun med driftstart
tidigast 1 september 2017.
2. Finansiering sker inom ersättningssystemet för Vårdval Rehab.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände den 31 maj 2017 ansökan från Närhälsan om att
bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab avseende rehabenheten Närhälsan Skene
rehabmottagning i Marks kommun. Godkännandet omfattar även en filial i Sätila. Senast
två veckor före avtalad driftstart genomförs en avstämning med leverantören. Detta för att
följa upp att åtgärder vidtagits för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt Krav- och
kvalitetsbok Vårdval Rehab.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170710

•

Bilaga HS 2017-00333-3 Protokollsutdrag från hälso- och
sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 31 maj 2017 1572674_1_1

Skickas till

Helen Nordling för kännedom, helen.nordling@vgregion.se
Ekonomi vårdval för åtgärd, ekonomi.vardval@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 103
Sammanträdestider 2018 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00099
Beslut
1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder under 2018 på följande dagar:
2 februari, 1 mars, 21 mars, 25 april, 30 maj, 20 juni, 31 augusti, 20 september,
17 oktober, 22 november och 20 december.
Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har den 12-13 juni 2017, § 97, beslutat om sina
sammanträdestider 2018.
Koncernkontoret har fått uppdraget att samordna regionstyrelsens och utskottens
sammanträdestider 2018 med sammanträdestiderna för hälso- och sjukvårdsstyrelsen, beredningen för hållbar utveckling, regionutvecklingsnämnden,
miljönämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden, kommittén för mänskliga
rättigheter, folkhälsokommittén och de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna.
Vid planeringen av nästa års sammanträdesdagar har bland annat hänsyn tagits till
SKL:s sammanträdestider, tidpunkter för ekonomiska rapporter, valet 2018 och
krav på en sammanträdesfri vecka på våren och en på hösten.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170809

Skickas till

•
•

Ben Norman, ben.norman@vgregion.se, för kännedom
Hälsosjukvårdskalender, halsosjukvardskalender@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 104
Remissvar om överenskommelse och gemensam riktlinje
för samverkan vid utskrivning från slutenvården
Diarienummer HSNS 2017-00075
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslaget daterat
2017-06-29, med ändringsyrkandet på punkt 5 om ekonomisk reglering
som nämndens svar på remiss Förslag till överenskommelse och riktlinjer
för Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan
kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet

I januari 2018 träder en lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i kraft. Samtidigt upphävs den nuvarande lagen om kommunernas
betalningsansvar.
En partsgemensam grupp med representanter från Västra Götalandsregionen och
Västkom har arbetat fram förslag till överenskommelse och gemensam riktlinjer.
Politiska samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen
ställde sig 2017-05-05 bakom förslaget. Berörda styrelser och nämnder i Västra
Götalandsregionen samt länets 49 kommuner har nu getts möjlighet att lämna
synpunkter.
Syftet med den nya lagen är att övergången från slutenvård till öppenvård ska vara trygg
och säker samt att ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård i hemmet/särskilt
boende ska hållas så korta som möjligt. Den nya lagen lyfter tydligare än nuvarande
betalningsansvarslag att respektive huvudman och respektive vårdnivå ska ta sitt fulla
ansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL), allt för att
samordna gemensamma insatser kring individen i en samordnad individuell plan.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170629

•

Bilaga Remiss om överenskommelse och gemensam riktlinje för
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård mellan
kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M) för majoriteten i södra hälso- och sjukvårdsnämnden;
Förbättringsförslag för avsnitt 5. Ekonomisk reglering
Den nya lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för
enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten,
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade
öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient med behov av
insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den
behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar.
Det finns en stark konsensus bland samtliga berörda parter att dagens situation kring
utskrivningsklara patienter inte är tillfredsställande och att det finns en stark vilja till
utveckling och förändring. Det är inte god vård att ligga på sjukhus när man inte
behöver. Vård på fel vårdnivå kan bli onödigt dyr och är inte anpassad till de behov
som patienten har i den givna situationen.
Den föreslagna betalningsmodellen leder till onödiga kostnader för hälso- och
sjukvården, ökad byråkrati samt en fortsatt brist på sängplatser.
Därför anser nämnden att det saknas skäl att frångå den tidsrymd som framgår av
lagtexten dvs. att kommunens betalningsansvar inträder tre dagar efter det att en
underrättelse om att en patient är utskrivningsklar har skickats. Om en sådan
underrättelse skickas efter klockan 12.00, ska kommunens betalningsansvar
emellertid inträda fyra dagar efter det att underrättelsen har skickats.
En överenskommelse som innebär att sänka antalet dagar från tre till två borde
kunna initieras redan år 2019, då de nya reglerna och nya arbetssättet hunnit sätta sig.

Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden godkänner yrkandet.
Skickas till

•

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

18 (27)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-08-23

§ 105
Rapporten I befolkningens tjänst
Diarienummer HSNS 2016-00164
Beslut

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

Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att ta initiativ till en
detaljerad beskrivning och analys av respektive hälso- och sjukvårdsnämnds
arbetsuppgifter och återkomma med förslag till arbetsformer. Uppdraget gavs mot
bakgrund av att revisionskollegiets granskning av koncernkontoret visat att stödet
till hälso- och sjukvårdsnämnderna inte säkerställts på ett balanserat sätt vid
bildandet av koncernkontoret.
I rapporten konstateras att mycket har hänt under det år som har gått sedan
revisionen genomförde sin granskning av skapandet av koncernkontoret.
Formerna för hur nämnderna arbetar har satt sig på ett tydligt vis. Tjänstemannastödet i form av nämndteam fungerar idag på ett sätt som nämnderna överlag är
nöjda med. I rapporten konstateras att arbetsformerna i sig inte är något egentligt
problem, men ger i slutsatserna exempel på följande förbättringsmöjligheter:
• Se över om det är möjligt att effektivisera möten - samla frågor och klubba
en gång
• Se över delegeringen – behöver alla ärenden som idag behandlas av
nämnden fortsatt behandlas där?
• Mer energi på uppföljning
• Formalisera uppdrag till tjänstemannaorganisationen.
När regionstyrelsen behandlade rapporten 2017-05-30 gav den regiondirektören i
uppdrag att genomföra nödvändiga anpassningar av tjänstemannaorganisationen
och styrelsen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnderna att se över hur
arbetsformerna kan förbättras utifrån rapportens slutsatser.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170807

•

Bilaga Protokollsutdrag - § 146 2017-05-30 regionstyrelsen, Uppföljning
av hälso- och sjukvårdsnämndernas arbetsformer

•

Bilaga Bilaga - Beskrivning och analys av respektive hälso- och
sjukvårdsnämnds arbetsuppgifter

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 106
Uppdrag från regionstyrelsen att vidta åtgärder för
förenklad administration
Diarienummer HSNS 2017-00114
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att
återkomma med förslag på åtgärder för förenklad administration.
Sammanfattning av ärendet

I samband med att regionfullmäktige behandlade Västra Götalandsregionens
delårsrapport mars gav fullmäktige uppdrag till sjukhusstyrelserna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnderna att
vidta åtgärder för förenklad administration.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170807

•

Bilaga Protokollsutdrag - § 96 2017-06-12 regionfullmäktige,
Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 107
Information från förvaltningen
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

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

Förvaltningen ger aktuell information.
Arbetet med gemensam DRG i ersättningen till sjukhus fortsätter. Det kommer inte vara
klart innan VÖK så förhandling kommer ske utifrån nuvarande modell.
Arbetet med koncentration av vård, som är en del av omställningen av vården, pågår men
kommer inte vara framme så att det medför påverkan i förhandlingsarbetet.
En pilot ska genomföras med en så kallad nivå 2 akut på SU, Östra tomten.
Enligt Närhälsan har de mottagningar som under sommaren bemannats med sjuksköterska
på kvällar och helger i Ulricehamn och Mark fungerat bra. Närhälsan ska skriva en
utvärdering som nämnden kommer att få ta del av.
Nämnden har i september 2016 beslutat att varje ledamot och ersättare får delta på
sex stycken kurser, konferenser seminarier mm per kalenderår med arvode. En del
har fått arvode för sex tillfällen och för ytterligare tillfällen utges inte arvode eller
ersättningar.
Gymnasiebesök på Almåsgymnasiet är 19 september, sätt gärna upp deltagande.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170809

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 108
Rapporter 2017 till södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Christina Brandt (M) och Cecilia Andersson (C) rapporterar från GPÖ,
gemensamma presidieöverläggningar mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna och
hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 28 juni
Hanne Jensen (S), Inga Maj Krüger (SD), Therese Lehtimäki (V) och Tony
Willner (S) rapporterar från Tandvårdsforum 18 augusti, om våra utmaningar och
lärdomar inom tandvården för barn och unga och för äldre och sköra. Yngve
Gustavssons presentation finns på Västra Götalands hemsida.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170810

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 109
Uppdrag om hanteringen av IT-säkerhet
Diarienummer HSNS 2017-00121
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ärendet om IT-säkerhet
ska beredas vid nästa presidium.
Sammanfattning av ärendet

Hanne Jensen (S) lyfter frågan om IT-säkerhet.
S-gruppen i nämnden vill initiera en bredare diskussion i nämnden om hur IT-frågorna
hanteras rent generellt.
Vi menar att vid all upphandling bör det redovisas hur IT-frågorna i aktuellt ärende ska
hanteras. Befintliga system och applikationer måste t.ex. fungera säkert även vid större
förändringar.
Det behövs också göras kopplingar till nuvarande och framtida behov inom verksamhet.
Därefter är det något lättare för nämnden att ställa relevanta frågor (i delar som berör IT).
Är t.ex. IT-frågorna säkrade över tid? Är den IT som föreslås lätt att uppdatera? Och om en
extern partner övervägs i upphandlingen av vårdtjänster-hur säkerställs det att företaget har
både kompetens och långsiktighet när det gäller IT- frågor.
Om man vid upphandling enbart fokuserar på pris, så finns dessutom en stor risk för att
säkerhetsfrågor inte blir tillräckligt beaktade.
Det kan leda till en "billig" upphandling, där säkerhetsfrågor prioriteras för lågt och då
finns risken att kostnaderna för nödvändig säkerhet inte finns med i upphandlingen på det
sätt som vore önskvärt.
Vi är medvetna om att mycket av ovanstående frågor diskuteras inom Regionens ITverksamhet men vill ha mer delaktighet och förtydligande/ svar på bland annat:
1. Finns det IT- lösningar inom Regionens verksamhet som INTE är upphandlade
eller uppbyggda enligt de system som VGR IT förespråkar med krypteringar och
beröringsnivåer.
2. Är patientsekretessen säkrad i alla dess delar när det gäller: Samarbetet med olika
företag, röntgensvar och olika labbsystem, hållbarheten i samband med uppdatering
av modernisering av system? Ingår det vid upphandling att redogöra för hur man
skyddar patientdata och åtkomstfrågor?
3. Finns det ställen i våra system där leverantörer kommer åt data i våra system
Vi föreslår att nämnden södra HSN beslutar:
– att nämnden under hösten får en presentation med efterföljande diskussion om IT- frågor
enligt vad som skissats ovan

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 110
Delegeringsärenden
Beslut

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

Enligt 6 kap 33§ kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller en anställd hos kommun eller landsting 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 nämndbeslut
och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av
nämndens delegationsordning § 7/2016 redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag

1.

Beslut om särskilt arvode enligt lag (1993:1652) om ersättning
för fysioterapi för Jari Kenttäkumpu, vårdgivarkod 4553
Diarienummer HSNS 2015-00215

2.

Korrigering av datum gällande beslut om särskilt arvode enligt
lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi för Jari
Kenttäkumpu, vårdgivarkod 4553
Diarienummer HSNS 2015-00215

3.

Beslut om fortsättning av arvodeskategori B enligt Lag
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi, gällande Jenny
Åhlander, vårdgivarkod 4546.
Diarienummer HSNS 2016-00209

4.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2017-07-01
Diarienummer HSNS 2017-00005

5.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Sociala investeringar för Agneta Jansson (KD), Eva Svantesson
(M), Hanna Werner (MP), Tony Willner (S) och Oliver Öberg
(M)
Diarienummer HSNS 2016-00183

6.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Kunskapsseminarium Habilitering & Hälsa
Diarienummer HSNS 2016-00183

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 111
Anmälningsärenden
Beslut

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

Anmälningsärenden är ärenden som är av intresse för nämndens ledamöter,
exempelvis protokoll, protokollsutdrag, rapporter eller skrivelser som rör
nämndens verksamhet.
Beslutsunderlag

1.

Protokollsutdrag - § 109 2017-06-12--13 regionfullmäktige,
Ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00206

2.

Inbjudan till presidiedialog om operationsverksamheten vid Södra
Älvsborgs Sjukhus Skene
Diarienummer HSNS 2017-00085

3.

Protokollsutdrag - § 49 2017-06-23 styrelsen för Södra Älvsborg,
Månadsrapport efter maj 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

4.

Protokollsutdrag - § 50 2017-06-22 styrelsen för Södra Älvsborg,
Vårdöverenskommelse 2018 med södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00085

5.

Protokollsutdrag - § 178 2017-06-21 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Bifallen motion av Eva Olofsson med flera
(V) om att starta mobil röntgen i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2015-00060

6.

Protokollsutdrag - § 103 2017-06-12 regionfullmäktige,
Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret
2016
Diarienummer HSNS 2016-00149

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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7.

Väntetids- och tillgänglighetsrapport 2017:5 Nationella
vårdgarantier och överenskommelser
Diarienummer HSNS 2017-00026

8.

Gemensamma presidieöverläggningar mellan hälso- och
sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-0628
Diarienummer HSNS 2017-00036

9.

Protokollsutdrag - § 10 2017-05-17 arvodesberedningen,
Tolkning av arvodesreglementet för insynsplatser
Diarienummer HSNS 2017-00087

10.

Handledning förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat
Diarienummer HSNS 2017-00088

11.

Vägledning för att gallra information
Diarienummer HSNS 2017-00091

12.

Protokollsutdrag - § 140 2017-06-19 västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Godkännande av förfrågningsunderlag för
upphandling av mödrahälsovårdsuppdraget i kommunerna
Stenungsund och Tjörn
Diarienummer HSNS 2017-00092

13.

Handledning upprätta dokumenthanteringsplan
Diarienummer HSNS 2017-00094

14.

Protokollsutdrag - § 184 2017-06-30 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, Tecknande av Idéburet offentligt partnerskap
mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och LaSSe
brukarstödcenter, ekonomisk förening från 2018
Diarienummer HSNS 2017-00095

15.

Protokollsutdrag - § 97 2017-06-12 regionfullmäktige,
Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018
Diarienummer HSNS 2017-00097

16.

Protokollsutdrag - § 94 2017-06-12 regionfullmäktige, Budget för
Västra Götalandsregionen 2018
Diarienummer HSNS 2017-00101

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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17.

Protokollsutdrag - § 167 2017-06-21 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Utveckling av Västra Götalandsregionens
modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och
kunskapsunderlag
Diarienummer HSNS 2017-00102

18.

Protokollsutdrag - § 99 2017-06-12 regionfullmäktige,
Revidering av krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral (VG
Primärvård) 2018
Diarienummer HSNS 2017-00103

19.

Krav- och kvalitetsbok 2018 och sammanfattning av väsentliga
förändringar
Diarienummer HSNS 2017-00103

20.

Protokollsutdrag - § 100 2017-06-12 regionfullmäktige,
Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2018
Diarienummer HSNS 2017-00104

21.

Krav- och kvalitetsbok vårdval rehab 2018 och sammanfattning
av väsentliga förändringar
Diarienummer HSNS 2017-00104

22.

Protokollsutdrag - § 151 2017-06-19 västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Översyn av Sahlgrenska
Universitetssjukhusets roll inom länssjukvården i
Göteborgssjukvården
Diarienummer HSNS 2017-00105

23.

Begäran om förslag på regionala insatser för jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med
funktionsnedsättning för Region Skånes handikappolitiska
program
Diarienummer HSNS 2017-00106

24.

Ärendehandbok - Riktlinje för ärendeberedning inom Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00107

25.

Protokollsutdrag - § 163 2017-06-27 regionstyrelsen,
Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018
Diarienummer HSNS 2017-00108

26.

Regiongemensam rutin för detaljbudgetarbetet 2018
Diarienummer HSNS 2017-00108

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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27.

Protokollsutdrag - § 128 2017-05-30 regionstyrelsen, Riktlinjer
mot korruption, mutor och jäv
Diarienummer HSNS 2017-00109

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

