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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd den 5 december 2017
Tid: 09:15 - 15:20
Plats: Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Göteborg

Närvarande
Beslutande

Johan Fält, ordförande (M)
Manijeh Mehdiyar, 1:a vice ordförande (MP)
Ann-Christine Andersson, 2:e vice ordförande (S) § 361-362, 364-395, jäv § 363
Gabriel Veble (S) § 367-372, 375-387, 389-390, 393, 395
Jane Åberg (S) § 361-365, 367-395, jäv § 366
Hans Aronsson (S) § 361-364, 366-395, jäv § 365
Marie Lundgren (S)
Terese Blomqvist (M)
Sebastian Helin (M) § 367-371, 375-387, 389-390, 393
Håkan Lösnitz (SD)
Carina Örgård (V)
Pär Ekström (L) § 361-390, 392-393, 395
Oscar Pihlblad (KD) § 361-390, 392-393, 395
Eva-Lena Fransson (S) ersätter Ann-Christine Andersson (S) § 363
Sören Björkman (S) ersätter Gabriel Veble (S) § 361-366, 373-374, 388, 391-392,
394
Eva-Lena Fransson (S) ersätter Jane Åberg (S) § 366
Eva-Lena Fransson (S) ersätter Hans Aronsson (S) § 365
Angelika Gelin (M) ersätter Sebastian Helin (M) § 361-366, 372-374, 388, 391392, 394-395
Per-Ola Maneschiöld (M) ersätter Ida Balog (M) § 361-362, 364-395, jäv § 363
Magdalena Lindstrand (MP) ersätter Ida Balog (M) § 363
Magdalena Lindstrand (MP) ersätter Pär Ekström (L) § 391, 394
Mikail Yuksel (C) ersätter Ingrid Lindblad (C) § 367-372, 375-387, 389-390, 393,
395
Tobias Björk (M) ersätter Ingrid Lindblad (C) § 361-366, 373-374, 388, 391-392,
394
Per-Olof Blomqvist (KD) ersätter Oscar Pihlblad (KD) § 391, 394
Ersättare

Sören Björkman (S) § 367-372, 375-387, 389-390, 393, 395
Eva-Lena Fransson (S) § 361-362, 364, 367-395
Liisa Kirjavainen Hyväri (S) § 367-372, 375-387, 389-390, 393, 395
Dzenan Cisija (S)
Malin Sjunneborn (S)
Angelika Gelin (M) § 367-371, 375-387, 389-390, 393
Tobias Björk (M) § 367-372, 375-387, 389-390, 393, 395
Jimmie Stranne (SD)
Postadress:
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Ekenäsgatan 15, Borås
Lillhagsparken 5, Göteborg
Lockerudsvägen 12, Mariestad
Vintergatan 8, Uddevalla

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
hsn.goteborg@vgregion.se
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Magdalena Lindstrand (MP) § 361-362, 364-390, 392-393, 395
Catrin Björkman (MP) § 361-366, 372-374, 388, 391-392, 394-395
Mats Berglund (V)
Per-Olof Blomqvist (KD) § 361-390, 392-393, 395
Justerare

Ann-Christine Andersson (S)
Datum och ort för justering

Den 15 december 2017 i Göteborg
Underskrifter

Sekreterare:
Anna Schürer von Waldheim
Ordförande:
Johan Fält
Justerare:
Ann-Christine Andersson
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Personalföreträdare

Ylva Kastrup (SACO) § 367-372, 375-378, 381-382, 384-387, 390, 393, 395
Marie Öberg Flod (TCO)
Politiska sekreterare

Anna Jäderström (M)
Övriga närvarande

Peter Svensson, processansvarig
Petter Wrenne, regionutvecklare
Anna Schürer von Waldheim, nämndsekreterare
Anton Holmgren Jonsson, nämndsekreterare
Annika Wahlstedt, ekonom § 361-366, 372-374, 388, 391-392, 394-395
Max Själander, kommunikatör § 361-390, 392-393, 395
Robert Sinclair, medicinsk rådgivare § 370-371, 376-383, 387, 389-390
Katarina Orrbeck, regionutvecklare § 367-369
Ulla Berggren, regionutvecklare § 370
Anderas Hjertén, regionutvecklare (via Skype) § 371
Karin Overgaard, regionutvecklare § 372
Lena Karlsson, regionutvecklare § 373-374
Martin Dohlsten, regionutvecklare § 375
Harriet Jonsson Dimberg, regionutvecklare (via Skype) § 376
Catarina Åsberg, regionutvecklare § 377
Anders Falkeby, tf chefjurist § 379-380
Tomas Bremholm, medicinsk rådgivare (via Skype)
Christer Rosenberg, utvecklingschef Närhälsan § 395
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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.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Datum när anslag sätts upp: 2017-12-18
Datum när anslag tas ned: 2018-01-10
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Anna Schürer von Waldheim
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Anslag/bevis
Protokollet § 390 är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på
Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i
Vänersborg.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Sammanträdesdatum: 2017-12-05
Datum när anslag sätts upp: 2017-12-07
Datum när anslag tas ned: 2017-12-29
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Anna Schürer von Waldheim
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–15.20
Mötesuppehåll

Uppehåll för paus kl. 10.22–10.45
Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00
Uppehåll för gruppmöten kl. 14.48–15.07
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena på föredragningslistan kl. 09.00–15.20
Ärenden som kommer till






Val av representant till dialogmöten med pensionärsorganisationer
Kontaktpolitiker
Ekonomi prognos
Tillkommande anmälningsärende: Anteckningar Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnds beredning för kommunfrågor 2017-11-09

Jäv

Per-Ola Maneschiöld (M) anmäler jäv § 363
Ann-Christine Andersson (S) anmäler jäv § 363
Hans Aronsson (S) anmäler jäv § 365
Jane Åberg (S) anmäler jäv § 366
Sebastian Helin (M) anmäler jäv § 366
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Innehållsförteckning
§ 361
§ 362
§ 363
§ 364
§ 365
§ 366
§ 367

§ 368

§ 369

§ 370

§ 371
§ 372
§ 373
§ 374
§ 375

§ 376
§ 377
§ 378
§ 379
§ 380

§ 381
§ 382
§ 383
§ 384
§ 385
§ 386
§ 387
Justerare:

Detaljbudget 2018
Plan för intern styrning och kontroll 2018
Bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2018
Bidrag till samordningsförbundet Göteborg Nordost 2018
Bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) 2018
Bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Väster 2018
Tilläggsöverenskommelse 2018:1, protonstrålning, mellan Göteborgs
hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tilläggsöverenskommelse 2017:5, "brutet tak", mellan Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen
för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med
kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ekonomisk reglering efter förtida upphörande av kontrakt inom Vårdval
Primärvård i Västra Götalandsregionen, med Vårdcentralen Angered
Care
Samråd angående samlokalisering filial Styrsö barnmorskemottagning
med Frölunda Torg barnmorskemottagning
Uppföljningsplan Vårdval Vårdcentral 2018
Uppföljningsplan Vårdval Rehab
Godkännande om överlåtelse av kontrakt avseende verksamhet inom
Vårdval Rehab från Capio Rehab AB till Capio Läkarhus AB
Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap mellan Röda korset och
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd gällande behandlingscenter för
krigsskadade och torterade
Avveckling av utbudspunkt konduktiv pedagogik Bräcke diakoni
Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Göteborg
Uppdrag om att Västra Götalandsregionen ska få tillgång till journalerna
från avslutade avtalet Dr Stig Svenssons neurologmottagning
Uppdrag ekonomiska tvister
Uppdrag om utredning av avtalskonstruktion för att journaler görs
tillgängliga för Västra Götalandsregionen när upphandlad verksamhet
upphör
Kommunikation via Göteborgs Stads kommunikationskanaler
Dialog med gymnasieelever
Svar på skrivelse angående strategiskt utvecklingsarbete mot kvinnlig
könsstympning
Val till arbetsgrupp arbetsformer
Pågående uppdrag - redovisning till nämnd den 5 december 2017
Rapport från psykiatriberedningen
Rapport från nämndens arbetsgrupper
Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

9
11
12
13
14
15
16

18

20

22

23
25
26
27
29

30
31
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
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§ 388
§ 389
§ 390
§ 391
§ 392

Justerare:

Presidiet informerar
Förvaltningen informerar
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden
Information

Justerare:

Justerare:

43
44
48
49
51

Rätt utdraget intygar:
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§ 361
Detaljbudget 2018
Diarienummer HSNG 2017-00324
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner Detaljbudget 2018.
Deltar inte i beslutet

Carina Örgård (V) och Håkan Lösnitz (SD) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckningar

Ann-Christine Andersson (S) lämnar för den socialdemokratiska gruppen följande
protokollsanteckning:
I socialdemokraternas budgetförslag till regionfullmäktige var vi beredda att
tilldela varje hälso- och sjukvårdsnämnd mer resurser, vilket hade gett bättre
förutsättningar för sjukhusen och för en jämlikare vård i hela regionen.
Vi ser med oro på hur resurserna inom hälso- och sjukvården fördelas. Sjukhusens
och nämndernas förutsättningar att möta de behov som finns hade varit betydligt
bättre om resurser förts ut till verksamheterna där de gör mest nytta. Det handlar
om att komma till bukt med köerna till vården, såväl som att kunna göra
nödvändiga personalsatsningar och rimliga löneökningar.
Dock är det så att detaljbudgeten i HSN är en konsekvens av budgetbeslutet i
regionfullmäktige som vi har att följa. Därför vill vi med vår protokollsanteckning
poängtera att vi hade ett budgetförslag som hade gett bättre förutsättningar att
bedriva en kvalitativ hälso- och sjukvård med patienternas behov i fokus.
Håkan Lösnitz (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Gällande detaljbudgeten så hade SD i sitt kompletterande budgetförslag 162 mnkr mer till
HSN-nämnderna. Detta hade för HSN Gbg del inneburit betydande mer medel. Detta hade
bla annat behövts för att kompensera BUP för övertagandet av en patientgrupp (Barn inom
Autism spektra (AST) utan generell kognitiv funktionsnedsättning) från Habilitering och
Hälsa.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna ska lämna en detaljbudget till regionstyrelsen
avseende verksamhetsåret 2018. Detaljbudgeten fördelar de ekonomiska medel
som hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelats av regionfullmäktige. Göteborgs
hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade den 26 oktober 2017 (§ 325) att begära
anstånd hos regionstyrelsen, att besluta om budgeten vid sammanträde den
5 december 2017, vilket är ett avsteg från regionfullmäktiges beslut att nämnders

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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och styrelsers budgetar ska vara beslutade den 30 november. Beslutet sändes till
regionstyrelsen den 1 november, se bilaga. Motivet till anståndsansökan var att
regionstyrelsen förväntades fatta beslut om kompletteringsbudget den
7 november, med efterföljande beslut i regionfullmäktige den 21 november, och
att det därmed inte var möjligt att beakta kompletteringsbudgetens konsekvenser
vid nämndens sammanträde den 14 november.
Ansvarig handläggare på regionstyrelsen har svarat att ärendet inte behandlas i
regionstyrelsen och att Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd kan besluta om
detaljbudget den 5 december. Den 30 november kommer bifogat förslag till
detaljbudget att vara inlagt i Västra Götalandsregionens rapporteringssystem Plan
och Styr. Uppgifterna i Plan och Styr kommer att justeras i relation till nämndens
beslut. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd budgeterar en ekonomi i balans
2018. Nämnden tillförs 60,9 mnkr i resursfördelningen mellan nämnderna och
55,1 mnkr av de 170 mnkr som tillförts nämnderna i resurstillskott. Medlen
används till finansiera en ökad andel av sjukhusvården samt ökade rörliga
ersättningar i avtal och överenskommelser.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-29

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 362
Plan för intern styrning och kontroll 2018
Diarienummer HSNG 2017-00347
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd fastställer Plan för intern styrning
och kontroll 2018.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska varje nämnd försäkra sig om att verksamheten bedrivs i
enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunallagen anger dessutom att nämnden ska se till att den interna kontrollen
är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Syftet med intern styrning och kontroll är riskhantering med fokus på åtgärder och
aktiviteter som ska säkerställa att verksamheten uppnår fastställda mål, genomför
uppdrag enligt plan och följer lagar, reglementen, policys med mera. Inom Västra
Götalandsregionen finns en strukturerad och delvis samordnad process för arbetet med
intern styrning och kontroll.
Enligt regionstyrelsens riktlinjer ska en riskanalys och en kontrollplan fastställas årligen,
i samband med beslut om detaljbudget. En uppföljning av Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämndens arbete med intern styrning och kontroll gjordes i samband med
nämndens sammanträde den 24 augusti 2017 (§ 208).
Sista datum för förslag på ändringar i planen är den 8 januari 2018. Det finns möjlighet för
nämnden att skicka förslag via e-post till anna.schurer@vgregion.se.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Christina Karlsson, strateg, christina.karlsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 363
Bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2018
Diarienummer HSNG 2017-00168
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beviljar maximalt 3 111 000 kronor
i bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Centrum för 2018.
2. Bidraget regleras utifrån lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
3. Finansiering sker via nämndens budgetpost för samordningsförbund.
Jäv

Per-Ola Maneschiöld (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut
av ärendet.
Ann-Christine Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller
beslut av ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Göteborg Centrum ansvarar för samordning av
rehabiliteringsinsatser i de centrala stadsdelarna i Göteborgs Stad; ÖrgryteHärlanda, Centrum och Majorna-Linné. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
avsatte för år 2017, 3 750 000 kronor till Samordningsförbundet Göteborg
Centrum. Efter att Göteborgs Stad beslutade om att inte tillföra motsvarande
summa, slutade nämndens bidrag på 3 000 000 kronor. Inför år 2018 äskar
förbundet om ett bidrag på 3 111 000 kronor.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-26

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Förbundschef Magnus Simonsson, magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 364
Bidrag till samordningsförbundet Göteborg Nordost 2018
Diarienummer HSNG 2017-00348
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beviljar maximalt 5 000 000 kronor
i bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Nordost för 2018.
2. Bidraget regleras utifrån lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
3. Finansiering sker via nämndens budgetpost för samordningsförbund.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Göteborg Nordost ansvarar för samordning av rehabiliteringsinsatser i de nordöstra stadsdelarna i Göteborgs Stad; Angered och Östra Göteborg.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har för år 2017 avsatt 3 750 000 kronor till
Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Inför år 2018 äskar förbundet om ett
bidrag på 5 000 000 kronor. Bakgrunden till det utökade äskandet framgår dels
under rubriken Finansiering nedan, dels i bifogad ansökan från
samordningsförbundets styrelse.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-26

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Förbundschef Mattias Lundqvist, mattias.lundqvist@angered.goteborg.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 365
Bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Hisingen
(DELTA) 2018
Diarienummer HSNG 2017-00349
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beviljar maximalt 6 782 000 kronor
i bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) för 2018.
2. Bidraget regleras utifrån lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
3. Finansiering sker via nämndens budgetpost för samordningsförbund.
Jäv

Hans Aronsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av
ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (delta) ansvarar för samordnad
rehabilitering i stadsdelarna på Hisingen inom Göteborgs Stad; Lundby, Västra
Hisingen och Norra Hisingen. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har för år
2017 avsatt 7 050 000 kronor till Samordningsförbundet Göteborg Hisingen.
Under 2017 har samordningsförbundet totalt fått 28 200 000 kronor i bidrag. Inför
år 2018 äskar förbundet om ett något minskat bidrag.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-26

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till



Förbundschef Ola Andersson, ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 366
Bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Väster 2018
Diarienummer HSNG 2017-00181
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beviljar maximalt 3 000 000 kronor
i bidrag till Samordningsförbundet Göteborg Väster för 2018.
2. Bidraget regleras utifrån lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser.
3. Finansiering sker via nämndens budgetpost för samordningsförbund.
Jäv

Jane Åberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut av ärendet.
Sammanfattning av ärendet

Samordningsförbundet Göteborg Väster ansvarar för samordning av rehabiliteringsinsatser i de västra stadsdelarna inom Göteborgs Stad; Askim-Frölunda-Högsbo
samt Västra Göteborg. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har för år 2017 avsatt
3 000 000 kronor till Samordningsförbundet Göteborg Väster. Inför år 2018 äskar
förbundet om ett oförändrat bidrag. Om Samordningsförbundet Göteborg Väster
enligt gällande fördelningsmodell tilldelas mindre än 3 000 000 kronor, önskar
samordningsförbundet omvandla mellanskillnaden till personalresurser i
samverkansinsatser organiserade av förbundet. Koncernkontoret föreslår att
samordningsförbundet endast tilldelas medel enligt lag (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-26

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Förbundschef Pernilla Lundgren, pernilla.lundgren@vastra.goteborg.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 367
Tilläggsöverenskommelse 2018:1, protonstrålning, mellan
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Diarienummer HSNG 2017-00189
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner tilläggsöverenskommelse 2018:1, protonstrålning, mellan Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
2. Finansiering, 10 mnkr, sker i nämndens budget för region- och
rikssjukvård.
3. Uppdraget Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd avsätter en
budgetökning max 10 miljoner till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för
ökade kostnader jämfört med 2016 för fakturerade kostnader från
Skandionkliniken, protonstrålning samt patienters resekostnader. Under
förutsättning att övriga hälso- och sjukvårdsnämnder godkänner detta.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ger i uppdrag till ansvarig
tjänsteman att ta fram tilläggsöverenskommelse 2018 för ovanstående
attsats förklaras fullgjort.
Deltar inte i beslutet

Carina Örgård (V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning

Carina Örgård (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi deltar inte i dagens beslut eftersom vi inte heller gjort det vid tidigare VÖK (se
orsak nedan).
Vårdöverenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnder och utförarstyrelser
skrivs alltid utifrån de förutsättningar som ges av den politiska ledningen genom
Regionfullmäktiges budget. Med den rådande, dvs. blågrönas budget sparas det
centralt för att, som nu, pytsas ut när verksamheterna gått på knäna under större
delen av året. Med Vänsterpartiets kompletteringsbudget skulle medel gått direkt
till sjukhusen utan att som nu in i det längsta sparas centralt.
Både vårdöverenskommelsen för 2018 och tilläggsöverenskommelsen ger nu
begränsad möjlighet för sjukhuset att arbeta strategiskt med att skapa en hållbar
arbetsmiljö, till exempel genom att erbjuda arbetstidsmodeller som gör det
hållbart för dem som arbetar helt eller delvis natt.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

17 (51)

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05
Sammanfattning av ärendet

Inför vårdöverenskommelse 2018 var en av Sahlgrenska Universitetssjukhusets
prioriterade frågor kostnader för protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd avsätter därför en budgetökning på
maximalt 10 mnkr till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ökade kostnader
jämfört med 2016 avseende protonstrålning vid Skandionkliniken samt patienters
resekostnader till kliniken.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.

Skickas till








Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se
Avdelningschef Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, Leena Ekberg,
leena.ekberg@vgregion.se
Avdelningschef Verksamhetsuppföljning, Rolf Ottosson,
rolf.ottosson@vgregion.se
Enhetschef specialistvård, Tomas Andersson,
tomas.p.andersson@vgregion.se
T f enhetschef Ekonomi HSN, Emil Gisslow, emil.gisslow@vgregion.se
Regionutvecklare specialistvård, Katarina Orrbeck,
katarina.orrbeck@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

18 (51)

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 368
Tilläggsöverenskommelse 2017:5, "brutet tak", mellan
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Diarienummer HSNG 2016-00135
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner tilläggsöverenskommelse 2017:5, ”brutet tak”, mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
2. Finansiering, 75 mnkr, sker i nämndens budget för länssjukvård, sjukhus i
regionen.
Deltar inte i beslutet

Carina Örgård (V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning

Carina Örgård (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi deltar inte i dagens beslut eftersom vi inte heller gjort det vid tidigare VÖK (se
orsak nedan).
Vänsterpartiet går emot förslaget om brutna tak för sjukhusens vårdproduktion.
De blågröna finansierar de brutna taken från i första hand HSS troliga överskott
och i andra hand från Moderförvaltningen. Vi tar de 250 miljonerna från
Moderförvaltningen. Om Vänsterpartiets budget och nu kompletteringsbudget
hade gått igenom i regionfullmäktige hade det funnits betydligt mer resurser på
hälso- och sjukvårdsnämnderna och även på sjukhusen. De pengar som nu når
sjukhusen genom ett tekniskt komplicerat system med brutna tak hade med vår
budget funnits där redan från årets början. Den typen av långsiktigt ansvar för
finansiering och styrning är vad styrningen av sjukhusvården behöver. Vi har
därför valt att inte delta i besluten om brutna tak. Det hade varit klokare, än att
göra som nu, att dessa resurser hade vägs in i vårdöverenskommelserna från
början. Vi vill att HSS ska kompenseras för sina kostnader.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om att stimulera ökade
volymer och förbättra tillgängligheten genom ersättning för produktion utöver
fastställda takvolymer, så kallat brutet tak (dnr HS 2016-00638). Sahlgrenska
Universitetssjukhuset (SU) tilldelades då ett indikativt belopp på 115 mnkr för
produktion över tak. Uppföljning görs i samband med delårsbokslut och
koncernprognos under 2017 i syfte att vid behov ge möjlighet att omfördela
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

19 (51)

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05
resurser mellan sjukhus under 2017. Vid uppföljning av verksamheten till och
med augusti 2017 framgår att SU inte kommer att ianspråkta sitt tilldelade
utrymme på 115 mnkr medan andra sjukhus kan utföra ytterligare vård. En
omfördelning sker därför så att SUs belopp för ersättning över tak sänks till 75
mnkr. Detta regleras i denna tilläggsöverenskommelse.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till






Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se
Tomas Andersson, enhetschef specialistvård,
tomas.p.andersson@vgregion.se
Emil Gisslow, t f enhetschef Ekonomi HSN, emil.gisslow@vgregion.se
Katarina Orrbeck, regionutvecklare specialistvård,
katarina.orrbeck@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 369
Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband med
kompletteringsbudget 2018, mellan Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diarienummer HSNG 2017-00189
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner Tilläggsöverenskommelse 2018:2, medel i samband kompletteringsbudget 2018, mellan
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset enligt
förutsättningarna i regionfullmäktiges beslut om kompletteringsbudget
2018.
2. Finansiering, 90,453 mnkr, sker i nämndens budget för länssjukvård,
sjukhus i regionen.
3. Uppdraget Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att återkomma med förslag
till tilläggsöverenskommelse med Sahlgrenska Universitetssjukhuset
(avseende kompletteringsbudget) till nämndens sammanträde den 5
december 2017 förklaras fullgjort.
Deltar inte i beslutet

Carina Örgård (V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning

Carina Örgård (V) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi deltar inte i dagens beslut eftersom vi inte heller gjort det vid tidigare VÖK (se
orsak nedan).
Vårdöverenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnder och utförarstyrelser
skrivs alltid utifrån de förutsättningar som ges av den politiska ledningen genom
Regionfullmäktiges budget. Med den rådande, dvs. blågrönas budget sparas det
centralt för att, som nu, pytsas ut när verksamheterna gått på knäna under större
delen av året. Med Vänsterpartiets kompletteringsbudget skulle medel gått direkt
till sjukhusen utan att som nu in i det längsta sparas centralt.
Både vårdöverenskommelsen för 2018 och tilläggsöverenskommelsen ger nu
begränsad möjlighet för sjukhuset att arbeta strategiskt med att skapa en hållbar
arbetsmiljö, till exempel genom att erbjuda arbetstidsmodeller som gör det
hållbart för dem som arbetar helt eller delvis natt.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige beslutade i juni 2017 att fastställa budget för 2018 samt
flerårsplan för 2019 och 2020. I budgetanvisningarna framgår att det råder stor
osäkerhet om statsbidrag och skatteprognoser. Det noteras därför i beslutet om
budget att regionfullmäktige behöver ta ställning till en kompletteringsbudget
under hösten 2017. Vid sitt sammanträde 21 november 2017 beslutade
regionfullmäktige om en kompletteringsbudget för 2018 samt flerårsplan för 2019
och 2020, vilket innebär att förvaltningarna tilldelas ytterligare medel från hälsooch sjukvårdsnämnderna 2018. Medlen är avsedda att förstärka förvaltningarna i
enlighet med regionfullmäktiges kompletteringsbudget. För Sahlgrenska
Universitetssjukhusets del innebär ovan en tilläggsöverenskommelse på 155,76
mnkr för 2018. Ersättningen kommer från samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder,
varav Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden står för 90,453 mnkr.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till








Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se
Avdelningschef Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal, Leena Ekberg,
leena.ekberg@vgregion.se
Avdelningschef Verksamhetsuppföljning, Rolf Ottosson,
rolf.ottosson@vgregion.se
Enhetschef Specialistvård, Tomas Andersson,
tomas.p.andersson@vgregion.se
T f enhetschef Ekonomi HSN, Emil Gisslow, emil.gisslow@vgregion.se
Regionutvecklare Specialistvård, Katarina Orrbeck,
katarina.orrbeck@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 370
Ekonomisk reglering efter förtida upphörande av kontrakt
inom Vårdval Primärvård i Västra Götalandsregionen, med
Vårdcentralen Angered Care
Diarienummer HSNG 2015-00327
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ger ansvarig tjänsteman i uppdrag
att utreda ytterligare krav på ersättning till följd av Angered Cares brister i
sina åligganden gentemot Västra Götalandsregionen.
2. Förslag lämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden på sammanträdet i
januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade vid sammanträde den 6 november 2017
att avsluta avtalet med vårdcentralen Angered Care från och med den 7 november 2017.
Nämnden uppdrog också åt ansvarig tjänsteman att utreda den ekonomiska regleringen
mellan Västra Götalandsregionen och Angered Care. Koncernkontoret har utrett frågan och
föreslår att en kvittning utgår ifrån den ersättning som avser oktober månad 2017 och som
skulle utbetalas den 30 november 2017 reducerad med tidigare utbetalda ersättningar för
psykolog, vårdbesök i andra landsting, obetalda fakturor, brevutskick till listade personer
hos vårdgivaren i samband med stängning samt kostnader för förskrivna, ej uthämtade
läkemedel. Utöver denna kvittning innehålls ersättning gällande hälsoundersökningar och
vårdbesök för asylsökande avseende september 2017 som Angered Care fakturerat.
Frågor kring ytterligare krav på ersättning till följd av Angered Cares brister i sina
åligganden gentemot Västra Götalandsregionen behöver utredas och förslag lämnas till
hälso- och sjukvårdsnämnden till mötet i januari 2018.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 371
Samråd angående samlokalisering filial Styrsö
barnmorskemottagning med Frölunda Torg
barnmorskemottagning
Diarienummer HSNG 2016-00193
Beslut

1. Samråd har skett med styrelsen för beställd primärvård angående
samlokalisering filial Styrsö barnmorskemottagning med Frölunda Torg
barnmorskemottagning.
2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd accepterar en tillfällig stängning av
barnmorskemottagningens verksamhet på Styrsö under förutsättning att rekrytering
av lämplig barnmorska fortsätter.
3. Beslutet kommer att omprövas innan juni månads utgång.
Sammanfattning av ärendet

Vid förändringar av vårdgivares utbudspunkter ska enligt reglementet samråd ske
med hälso- och sjukvårdsnämnden. Närhälsan har sedan 1990-talet bedrivit en
liten barnmorskeverksamhet på Styrsö, samlokaliserad med Närhälsan Styrsö
vårdcentral. Mottagningen har varit öppen för besök 1-2 dagar per vecka. Under
2016-2017 har det skett en stadigt minskande tillströmning av kvinnor till
mottagningen. Närhälsan ser ingen möjlighet för att fortsatt bemanna
mottagningen utifrån det låga patientunderlaget. Närhälsan önskar samlokalisera
Styrsö barnmorskemottagning med Frölunda Torg barnmorskemottagning för att
uppnå en god tillgänglighet för befolkningen alla vardagar för telefon, besök och
e-tjänster. Gravida kvinnor kan fritt välja den barnmorskemottagning de vill gå till
när de behöver vård. Vid sammanträdet med Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd den 14 november informerade Linn Brandström, ordförande
styrelsen för beställd primärvård, och Susanne Samuelsson områdeschef
barnmorskemottagningar Göteborg om förslaget att samlokalisera Styrsö
barnmorskemottagning med mottagningen på Frölunda Torg. Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd bordlade ärendet om samråd vid sammanträdet den 14
november.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-23

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Tilläggsyrkande från de blågröna:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd accepterar en tillfällig stängning av
barnmorskemottagningens verksamhet på Styrsö under förutsättning att rekrytering av
lämplig barnmorska fortsätter.
Beslutet kommer att omprövas innan juni månads utgång.
Skickas till



Styrelsen för beställd primärvård, närhälsan@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

25 (51)

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 372
Uppföljningsplan Vårdval Vårdcentral 2018
Diarienummer HSNG 2017-00314
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen om
uppföljningsplan för Vårdval Vårdcentral.
Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Vårdval Vårdcentral.
Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllelse till
de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och
kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral. Uppföljningen ska ge underlag till
redovisning av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården.
Uppföljningen utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget Krav- och
kvalitetsboken, resultat av tidigare uppföljningar, prioritering- och riskanalys
samt de övergripande mål som fastställs i fullmäktige, styrelser och nämnder.
Nämnden har möjlighet att göra nämndspecifika tillägg till planen. Sista datum
för förslag på tillägg i uppföljningsplanen är den 8 januari 2018. Det finns
möjlighet att på sammanträdet lämna synpunkter och/eller skicka via e-post till
anna.schurer@vgregion.se. Beslut att fastställa uppföljningsplanen för Vårdval
Vårdcentral fattas den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-22

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till





Karin Overgaard för genomförande, karin.overgaard@vgregion.se
Maria Emanuelsson för genomförande, maria.emanuelsson@vgregion.se
Eva Källén, för kännedom, eva.b.källen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 373
Uppföljningsplan Vårdval Rehab
Diarienummer HSNG 2017-00315
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen om
uppföljningsplan Vårdval Rehab 2017.
Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Primärvård
Rehabilitering. Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av
måluppfyllelse till de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget,
Krav- och kvalitetsboken Vårdval Rehab. Uppföljningen ska ge underlag till
redovisning av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården. Uppföljningen
utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget krav- och kvalitetsboken,
resultat av tidigare uppföljningar och prioritering- och riskanalys samt de
övergripande mål som fastställs i fullmäktige, styrelser och nämnder.
Nämnden har möjlighet att göra nämndspecifika tillägg till planen. Sista datum
för förslag på tillägg i uppföljningsplanen är den 8 januari 2018. Det finns
möjlighet att på sammanträdet lämna synpunkter och/eller skicka via e-post till
anna.schurer@vgregion.se. Beslut att fastställa uppföljningsplanen för Vårdval
Rehab fattas den 25 januari 2018.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till




Marie Gustavsson, för kännedom marie.e.gustavsson@vgregion.se
Lena Karlsson, för genomförande lena.elis.karlsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 374
Godkännande om överlåtelse av kontrakt avseende
verksamhet inom Vårdval Rehab från Capio Rehab AB till
Capio Läkarhus AB
Diarienummer HSNG 2015-00471
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen om fusion
mellan Capio Läkarhus AB och Capio Rehab AB.
2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner överlåtelsen av kontrakt
för att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab till Capio Läkarhus AB.
Sammanfattning av ärendet

Capio Närsjukvård AB har inkommit med en anmälan om fusion mellan Capio
Läkarhus AB (org.nr 556640-5592) och Capio Rehab AB (org.nr 556809-3859).
Fusionen är en absorption vilket innebär att Capio Rehab AB:s (det överlåtande
aktiebolaget) samtliga tillgångar, skulder, avtal, medarbetare med mera tas över
av Capio Läkarhus AB vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses Capio
Rehab utan likvidation. Capio Läkarhus AB ansöker om godkännande av en
överlåtelse av kontrakt med Västra Götalandsregionen för att bedriva verksamhet
inom Vårdval Rehab enligt lag (2008:962). Aktuella verksamheter är Capio
Rehab Kvillebäcken (HSNG 2015-00471, Capio Rehab Angered (HSNG 201500555) och Capio Rehab Fredriksdal (HSNG 2016-00132). Enligt de kontrakt
som Capio Rehab AB har med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd anges i § 9
Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållande, att part inte helt eller delvis
får överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter utan godkännande från VGR.
Överlåtelse av kontrakt mellan moderbolag och helägt dotterbolag godkänns
regelmässigt av VGR. Enligt samma bestämmelse ska ändrat ägandeförhållande
skriftligt anmälas till VGR. VGR äger härvid rätt att pröva om förutsättningarna i
kontraktets § 3 Förutsättningar, alltjämt är uppfyllda. Ärendet har beretts av Enhet
Primärvård i samverkan med regionjurist och koncerninköp. Koncernkontoret har
granskat inkomna handlingar avseende Capio Läkarhus AB utifrån vad som anges
i Krav- och kvalitetsboken kap. 1. Ansökan om godkännande. Inga hinder har
funnits för förvärvet.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen om fusion mellan
Capio Läkarhus AB och Capio Rehab AB.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner överlåtelsen av kontrakt för att
bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab till Capio Läkarhus AB.
Skickas till





För kännedom, Fredrik Gunmalm, fredrik.gunmalm@capio.se
För kännedom, ekonomi.vardval@vgregion.se
För åtgärd, Lena Zetterberg, lena.zetterberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 375
Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap mellan Röda
korset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd gällande
behandlingscenter för krigsskadade och torterade
Diarienummer HSNG 2015-00326
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd förlänger Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) med Svenska Röda korset gällande behandlingscenter för
krigsskadade och torterade från och med 1 juni 2018 till och med 31
december 2019.
2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd finansierar detta IOP med 5 000
000 kr per år. Under 2018 finansieras detta av tillfälligt riktat statsbidrag
från hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har i dagsläget ett Idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Svenska Röda korset gällande behandlingscenter för krigsskadade och torterade
(HSNG 2015-00326-1). Detta IOP tecknades för perioden 1 maj 2016 – 31 maj 2018 med
möjlighet till max två års förlängning. Verksamheten som regleras i detta IOP har en årlig
kostnad på drygt 7 460 000 kr, varav Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd bidrar med
5 000 000 kr och Svenska Röda korset med 2 460 000 kr. Under 2018 har hälso- och
sjukvårdsstyrelsen beslutat att finansiera denna verksamhet genom tillfälligt riktat
stadsbidrag (HS 2017-00472). Koncernkontoret gör bedömningen att det finns ett fortsatt
behov av verksamheten och den bedrivs med god kvalitet, därav rekommenderas en
förlängning av gällande IOP från och med 1 juni 2018 till och med 31 december 2019.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till

För kännedom,
 Susanne Durehed, verksamhetschef Röda korset,
susanne.durehed@redcross.se
 Suzana Maksimovic Wedberg, Avdelning ekonomi Koncernkontoret
hälso- och sjukvårdsnämnderna

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 376
Avveckling av utbudspunkt konduktiv pedagogik Bräcke
diakoni
Diarienummer HSNG 2015-00736
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner att Bräcke diakoni
avvecklar sin utbudspunkt för konduktiv pedagogik i Göteborg den 31
december 2017.
Sammanfattning av ärendet

Bräcke diakoni har två utbudspunkter – Göteborg och Skara - för träning med konduktiv
pedagogik. I kravspecifikation inför upphandlingen var kravet att verksamheten skulle ha
minst en mottagning inom det geografiska området för Västra Götalandsregionen.
Bräcke diakoni önskar nu avveckla utbudspunkten i Göteborg vid årsskiftet 2017/2018.
Skälet är att antalet tränande patienter minskat betydligt under de senaste två åren. Det
minskade antalet patienter har gjort att Bräcke hamnat i en besvärlig ekonomisk situation
vilket leder till svårigheter att upprätthålla god kvalitet på två utbudsorter. Om Bräcke
diakoni avvecklar utbudspunkten kan berörda patienter som vill träna i Göteborg fortsatt få
likvärdig träning på Move & Walk i Göteborg. Utbudspunkten i Skara ska vara kvar
avtalstiden ut. Förslaget är att nämnden godkänner Bräcke diakonis önskemål om att
avveckla utbudspunkten i Göteborg.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-23

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till

För genomförande:
 Områdeschef Gisela Alftrén, Bräcke Diakoni, gisela.alftren@brackediakoni.se
För kännedom
 Regionutvecklare Harriet Johnson Dimberg
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se
 Strategisk upphandlare Kathe Mandorff, Koncerninköp, kathe.mandorff@vgregion.se
 Samordnare Birgitha Archenholtz, Administrativa enheten för externa rehabprogram,
birgitta.archenholtz@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 377
Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i
Göteborg
Diarienummer HSNG 2017-00353
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ger ansvarig tjänsteman i uppdrag
att i dialog med Närhälsan Beställd primärvård ta fram förslag till
tilläggsöverenskommelse om utökat hembesöksprogram för
förstagångsföräldrar i Göteborg 2018-2019.
2. Uppdraget ska delrapporteras vid nämndens sammanträde den 25 januari
2018.
Protokollsanteckning

Johan Fält (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Vid införandet är det viktigt att vi behandlar alla vårdcentraler lika.
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Göteborg Stad samverkar för att
minska skillnader i livsvillkor och hälsa bland barn och unga. Grunden för
samverkan är det familjecentrerade arbetssättet med målet är att förbättra
uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. För att fördjupa
samverkan mellan regionala och kommunala verksamheter föreslås ett utökat
hembesöksprogram för förstagångsföräldrar (förälderns första barn fött i Sverige)
i Göteborg. Programmet baseras på Rinkebymodellen som innebär att BHVsjuksköterskor och föräldrarådgivare vid socialtjänsten tillsammans gör sex
stycken hembesök hos förstagångsföräldrar under barnets första 15 månader.
Insatserna riktas i första hand till familjer i områden med låg socioekonomi och
ska komplettera samt förstärka det nationella barnhälsovårdsprogrammet.
Utvärderingar visar bland annat att modellen är framgångsrik för att bibehålla
personal inom barnhälsovården, att föräldrars spontanbesök vid BVC minskar
samt att föräldrarna upplever en ökad tillit till barnhälsovården och omgivande
samhällsaktörer.
Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att stärka
föräldrarna i sitt föräldraskap, förbättra samspelet mellan barn och förälder och
främja barnens språkutveckling. Med utgångpunkt i arbetet för jämlika
förutsättningar för en god hälsa föreslås därför insatserna att till en början
koncentreras till några utvalda primärområden inom stadsdelarna Angered, Östra
Göteborg, Västra Göteborg och Västra Hisingen under 2018-2019. I dessa
områden knyts åtta BVC-mottagningar till insatserna och implementering sker
successivt. Målgruppen är uppskattningsvis ca 680 barn.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

32 (51)

Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Ann-Christine Andersson (S):
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till







Styrelsen för beställd primärvård, narhalsan@vgregion.se
Central barnhälsovård, ann-sofie.cavefors@vgregion.se
Göteborg Stad anita.nilsson@orgryteharlanda.goteborg.se
Kunskapscentrum för jämlik vård, malena.lau@vgregion.se
Koncernkontoret, enhet primärvård, andreas.hjerten@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 378
Uppdrag om att Västra Götalandsregionen ska få tillgång
till journalerna från avslutade avtalet Dr Stig Svenssons
neurologmottagning
Diarienummer HSNG 2017-00266
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd förklarar uppdraget Västra
Götalandsregionen ska få tillgång till journalerna från avslutade avtalet
Dr Stig Svenssons neurologmottagning fullgjort.
Protokollsanteckning

Johan Fält (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Presidiet vill ha en presidiedialog med regionarkivet framöver angående dessa
frågor.
Sammanfattning av ärendet

Neurologkliniken Dr Stig Svensson har upphört med sin neurologiska
mottagning. Patientjournalerna har under en period inte varit tillgängliga för vare
sig de aktuella patienterna eller deras nya vårdgivare. Journalerna behövs för den
fortsatta vården och då de inte har varit tillgängliga, har detta inneburit en
bristande patientsäkerhet. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd gav på grund av
detta i uppdrag den 2017-08-24 att arbeta för att Västra Götalandsregionen ska få
tillgång till journalerna. Efter fördröjning, till följd av tekniska
åtkomlighetsproblem, är nu journalerna tillgängliga enligt gällande regelverk.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till





Specialistkliniker inom verksamhetsområde neurologi, i närområdet, för
kännedom: marie.a.carlsson@vgregion.se; specialistvardarkivgatan@aleris.se
Ackrediterade vårdcentraler, via Vårdgivarnytt, för kännedom:
vgprimarvard@vgregion.se

Regionarkivet, för kännedom: arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 379
Uppdrag ekonomiska tvister
Diarienummer HSNG 2015-00882
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen om det
ekonomiska ansvaret för tvister med primärvården.
2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd förklarar uppdraget att undersöka
vem som bär ekonomiskt ansvar i tvister med primärvården fullgjort.
3. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ger ansvarig tjänsteman i uppdrag
att föra dialog med ägaren om vem som bär det ekonomiska ansvaret vid
tvister.
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har vid möte den 24 augusti 2017 (§ 221) gett
ansvarig tjänsteman i uppdrag att undersöka vem som bär ekonomiskt ansvar i tvister
med primärvården. Juridiska enheten vid koncernkontoret har utrett frågan.
Utredningen visar sammantaget att det inte finns någon tydlig reglering av vilket
organ inom Västra Götalandsregionen som har det ekonomiska ansvaret för tvister
inom primärvården. Avtalsrelationen med vårdgivare inom vårdval primärvård
regleras i Krav- och Kvalitetsboken. Det är hälso- och sjukvårdsstyrelsen som
beslutar om innehållet i Krav- och Kvalitetsboken, samt om att godkänna en
vårdgivares ansökan om att bedriva vård inom vårdval primärvård.
Det är därefter respektive hälso- och sjukvårdsnämnd som ansvara för tillämpning
och uppföljning av avtalet med vårdgivarna, vilket innefattar att framställa krav på
till exempel ekonomisk sanktion mot en vårdgivare eller att häva avtalet.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Ordförande tilläggsyrkande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att föra
dialog med ägaren om vem som bär det ekonomiska ansvaret vid tvister.
Skickas till





T.f. Chefsjurist Anders Falkeby anders.falkeby@vgregion.se, för kännedom
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, för kännedom
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 380
Uppdrag om utredning av avtalskonstruktion för att
journaler görs tillgängliga för Västra Götalandsregionen
när upphandlad verksamhet upphör
Diarienummer HSNG 2017-00267
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen om arbetet
med en avtalskonstruktion där journaler görs tillgängliga för Västra
Götalandsregionen när en upphandlad verksamhet upphör.
2. Göteborgs hälso- och Sjukvårdsnämnd förklarar uppdraget att undersöka
om det går ha en avtalskonstruktion där journaler görs tillgängliga för
Västra Götalandsregionen när en upphandlad verksamhet upphör
fullgjort.
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har vid möte den 24 augusti 2017 (§ 221)
gett ansvarig tjänsteman i uppdrag att undersöka om det går att ha en
avtalskonstruktion där journaler görs tillgängliga för Västra Götalandsregionen
när en upphandlad verksamhet upphör. Journaler från privata vårdgivare kan
överlämnas till arkivnämnden vid Västra Götalandsregionen efter beslut av
Inspektionen för Vård och Omsorg. Journaler kan därvid överlämnas i digital
form. Ett tillägg görs nu i mallen för upphandlade avtal med privata vårdgivare
med innebörden att för det fall journaler överlämnas till arkivnämnden efter beslut
av IVO så är vårdgivaren skyldig att överlämna journalerna på ett sådant sätt att
de kan öppnas, läsas och skrivas ut av arkivnämnden. Vårdgivaren ska också
säkerställa att elektroniska patientjournaler går att öppna, läsa och skriva ut för
det fall att de behöver tas om hand av ett dödsbo, ett konkursbo eller en likvidator.
Motsvarande bestämmelse föreslås tas med i nästa revision av Krav- och
kvalitetsboken. Genom detta tillägg säkerställs att journalerna att är tillgängliga
för Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till





T.f. Chefsjurist Anders Falkeby anders.falkeby@vgregion.se, för
genomförande
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, för kännedom
Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 381
Kommunikation via Göteborgs Stads
kommunikationskanaler
Diarienummer HSNG 2017-00145
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
2. Uppdraget Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att arbeta vidare i den
presenterade riktningen för att återkomma till nämnden med ett
konkretiserat förslag till informations- och kommunikationssamverkan
med Göteborgs stad förklaras fullgjort.
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN G) har den 25 april gett i uppdrag till
ansvarig tjänsteman att se över om HSNG kan nyttja Göteborgs Stads
kommunikationskanaler vid behov. Göteborgs Stads kommunikationsavdelning är
positiva till att publicera information från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.
De gör en redaktionell bedömning och ser generellt samhällsnytta i ett samarbete.
Detta gäller flera kanaler men främst tidningen Vårt Göteborg. I samband med att
eventuellt pressmeddelande diskuteras vid HSN G:s presidiemöte bedöms i
fortsättningen även information och nyheter som är intressanta att lyfta i
Göteborgs Stads kanaler.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-29

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Max Själander, max.sjalander@vgregion.se,
Koncernstab kommunikation och externa relationer
För genomförande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 382
Dialog med gymnasieelever
Diarienummer HSNG 2017-00197
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd förklarar uppdraget Ansvarig
tjänsteman får i uppdrag att ta fram förslag på strukturen för ett
ungdomsråd knutet till nämnden fullgjort.
Sammanfattning av ärendet

Ansvarig tjänsteman fick den 20 juni i uppdrag att ta fram förslag på strukturen
för ett ungdomsråd knutet till nämnden. Nämnden har dialogmöten med patientoch brukarorganisationerna samt pensionärsråd. Nämnden önskar även föra dialog
med ungdomar. Den 7 november 2017 träffade presidiet en klass gymnasieelever
som går programmet vård- och omsorg vid Praktiska Gymnasiet i Göteborg. Det
fördes en öppen dialog med mycket frågor, svar och förslag.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-29

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Max Själander, max.sjalander@vgregion.se,
Koncernstab kommunikation och externa relationer

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 383
Svar på skrivelse angående strategiskt utvecklingsarbete
mot kvinnlig könsstympning
Diarienummer HSNG 2017-00130
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ställer sig bakom skrivelse
angående strategiskt utvecklingsarbete mot kvinnlig könsstympning.
Sammanfattning av ärendet

Vid presidiemöte den 30 mars 2017 med styrelsen för Angereds Närsjukhus,
Stadsdelsnämnd Östra Göteborg, Stadsdelsnämnd Angered och Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd fick förvaltningarna i uppdrag att ta fram en skrivelse rörande arbetet mot
kvinnlig könsstympning. Angereds Närsjukhus fick i uppdrag att samordna arbetet med
skrivelsen. Skrivelsen har beretts av en arbetsgrupp med representanter från Angereds
närsjukhus, SDF Angered och SDF Östra Göteborg.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-28

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till

Angereds Närsjukhus
SDN Angered
SDN Östra Göteborg

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 384
Val till arbetsgrupp arbetsformer
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd väljer Johan Fält (M), AnnChristine Andersson (S), Manijeh Mehdiyar (MP), Hans Aronsson (S),
Mariella Olsson (L), Oscar Pihlblad (KD), Magdalena Lindstrand (MP),
Håkan Lösnitz (SD) och Carina Örgård (V) som representanter till
nämndens arbetsgrupp för arbetsformer.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Nämnden väljer Johan Fält (M), Ann-Christine Andersson (S), Manijeh Mehdiyar
(MP) som representant till nämndens arbetsgrupp för arbetsformer.
Ann-Christine andersson (S):
Nämnden väljer Hans Aronsson (S) som representant till nämndens arbetsgrupp
för arbetsformer.
Pär Ekström (L):
Nämnden väljer Mariella Olsson (L) som representant till nämndens arbetsgrupp
för arbetsformer.
Oscar Pihlblad (KD):
Nämnden väljer Oscar Pihlblad (KD) som representant till nämndens arbetsgrupp
för arbetsformer.
Manijeh Mehdiyar (MP):
Nämnden väljer Magdalena Lindstrand (MP) som representant till nämndens
arbetsgrupp för arbetsformer.
Håkan Lösnitz (SD):
Nämnden väljer Håkan Lösnitz (SD) som representant till nämndens arbetsgrupp
för arbetsformer.
Carina Örgård (V):
Nämnden väljer Carina Örgård (V) som representant till nämndens arbetsgrupp
för arbetsformer.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 385
Pågående uppdrag - redovisning till nämnd den 5
december 2017
Diarienummer HSNG 2016-00452
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Nämnden får vid varje sammanträde en sammanställning av pågående uppdrag.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-28

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Bifall till tjänsteutlåtande.
Skickas till



Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 386
Rapport från psykiatriberedningen
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Ingen information lämnas då det inte har varit något sammanträde med
psykiatriberedningen.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 387
Rapport från nämndens arbetsgrupper
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Manijeh Mediebyar (MP) informerar från folkhälsogruppen.
Gabriel Veble (S) och Oscar Pihlblad (KD) informerar från psykiatrigruppen.
Terese Blomkvist (M) och Ann-Christine Andersson (S) informerar från gruppen
för kommunsamverkan.
Johan Fält (M) informerar från gruppen för föreningsbidrag.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2017-12-05

§ 388
Presidiet informerar
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
2. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd flyttar fram sammanträdet den 7
februari 2018 till klockan 15.30.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande informerar:
Det har kommit en inbjudan från Sahlgrenska Universitetssjukhuset angående
palliativ vård den 7 februari. Möjlighet att kombinera med Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnds sammanträde genom att börja sammanträdet klockan 15.30
istället för 13.00.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd flyttar fram sammanträdet den 7 februari
2018 till klockan 15.30.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 389
Förvaltningen informerar
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Peter Svensson informerar om justering i vårdöverenskommelse med Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
Justering i beslutad vårdöverenskommelse görs i bilaga 3 Förändringar jämfört
med föregående vårdöverenskommelse gällande posten överföring Habilitering &
Hälsa till Barn- och ungdomspsykiatrin som inte hade tagits bort.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 390
Tillkommande ärende: val av representant till dialogmöten
med pensionärsföreningar
Diarienummer HSNG 2015-00466
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd väljer Sören Björkman (S) istället
för Mats Berglund (V) till representant för dialogmöten för
pensionärsföreningar.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd väljer Sören Björkman (S) istället för Mats
Berglund (V) till representant för dialogmöten för pensionärsföreningar.
Paragrafen justeras omedelbart.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 391
Tillkommande ärende: kontaktpolitiker
Diarienummer HSNG 2017-00363
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
2. Presidiet tar fram ett förslag till nästa sammanträde den 25 januari.
3. Ledamot eller ersättare i nämnden som vill göra studiebesök meddelar
presidiet och kontaktar själv vårdenheten.
Sammanfattning av ärendet

Nämnden diskuterar hur arbetet med kontakt med vårdenheter inom vårdval
vårdcentral och vårdval rehab kan läggas upp och att ta fram en frågeguide som
kan användas vid besök.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
Presidiet tar fram ett förslag till nästa sammanträde den 25 januari.
Ledamot eller ersättare i nämnden som vill göra studiebesök meddelar presidiet
och kontaktar själv vårdenheten.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 392
Tillkommande ärende: ekonomi
Diarienummer HSNG 2017-00084
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet

Nämndens positiva budgetavvikelse i oktober, drygt +8 mnkr, förklaras av att
kostnaderna för tillgänglighetssatsningarna är lägre än
budgeterat. Koncernkontorets bedömning är att de avsatta medlen för
tillgänglighet kommer att förbrukas under året och ekonomiskt utrymme för
ytterligare satsningar från nämndens bedöms inte finnas.
Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 393
Delegeringsärenden
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner redovisningen av
delegeringsbesluten.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en
ledamot eller ersättare eller åt anställd hos kommunen eller landstinget att besluta
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 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 fattas med stöd
av nämndens delegeringsordning § 2/2016 redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag

1.

Beslut om ändring av arvodeskategori enligt lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi gällande Elin Andersson, vårdgivarkod
0023.
Diarienummer HSNG 2016-00157

2.

Beslut om särskilt arvode enligt förordningen (1994:1120) om
ersättning för fysioterapi för Patrick Borzych.
Diarienummer HSNG 2017-00323

3.

Beslut om särskilt arvode enligt förordningen (1994:1120) om
ersättning för fysioterapi för Matti Demegård, vårdgivarkod 0242
Diarienummer HSNG 2015-00262

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkänner redovisningen av
delegeringsbesluten.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 394
Anmälningsärenden
Beslut

1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 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.
Dzenan Cisija (S) vill betona vikten av ärende 9: Controllingrapport Göteborgs
hälso- och sjukvårdsnämnd 2017-10-10.
Beslutsunderlag

1.

Protokollsutdrag - § 126 2017-10-25 Angereds Närsjukhus,
Vårdöverenskommelsen 2018
Diarienummer HSNG 2017-00264

2.

Protokollsutdrag - § 145 2017-11-22 styrelsen för Angereds
Närsjukhus, Vårdöverenskommelse 2018
Diarienummer HSNG 2017-00264

3.

Delegeringsprotokoll 2017-11-01 hälso- och sjukvårdsdirektören,
Regional medicinsk riktlinje - Tillämpning av nationellt
vårdprogram för maligna astrocytära och oligodendrogliala
tumörer i centrala nervsystemet
Diarienummer HSNG 2017-00332

4.

Skrivelse till styrelser om rapportering till regionfullmäktige
Diarienummer HSNG 2017-00337

5.

Mötesanteckningar från gemensamt presidiemöte mellan
styrelsen för Angereds Närsjukhus och Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd 2017-10-09
Diarienummer HSNG 2017-00338

6.

Anteckningar Gemensam presidieöverläggning GPÖ mellan
Folkhälsokommittén och sjukvårdsnämnderna 2017-10-18
Diarienummer HSNG 2017-00343

7.

Protokollsutdrag - § 296 2017-11-09 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Skrivelse från styrelsen för NU-sjukvården
och norra hälso- och sjukvårdsnämnden om neonatalvård vid NU-

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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sjukvården
Diarienummer HSNG 2017-00344
8.

Mötesanteckningar mellan styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
20 oktober 2017
Diarienummer HSNG 2017-00112

9.

Controllingrapport Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 201710-10
Diarienummer HSNG 2017-00350

10.

Skrivelse daterad 2017-11-16 till Johan Fält (M) avseende
barndiabetesvården i Göteborg
Diarienummer HSNG 2017-00345

11.

Skrivelse nummer 2 till Johan Fält (M) avseende
barndiabetesvården i Göteborg
Diarienummer HSNG 2017-00345
Tillkommande:
12. Anteckningar Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds
beredning för kommunfrågor 2017-11-09

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande:
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd antecknar informationen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 395
Information


Närhälsan Online

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

