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Protokoll från Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 24 mars 2015
Tid: 13.00–15.00
Plats: Två Skyttlar, Örby

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:e vice ordförande (C)
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M)
Stefan Hjertén (M), ers Christina Abrahamsson (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Peder Danesved (FP)
Thomas Elg (KD)
Ersättare

Sanna Widell (S)
Eva-Karin Haglund (S)
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Eva Svantesson (M)
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Hanna Werner (MP)
Jan-Olof Sund (V)
Eva-Karin Torhem Arnell (C)
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Justerare

Hanne Jensen (S)
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Personalföreträdare

Övriga närvarande

Jan Blomqvist, (hälso- och sjukvårdschef)
Gunnel Sjöberg, (planeringschef)
Anki Schutz, (planeringsledare)
Lisbeth Mensas, (planeringsledare)
Anders Östlund, (planeringsledare)
Ulla Andersson, (sekreterare)
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-03-24
Datum när anslag sätts upp: 2015-04-02
Datum när anslag tas ned: 2015-04-23
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Ulla Andersson
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Genomgång av dagens ärenden och beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-9 på föredragningslistan kl. 13.00–15.00
Informationsärenden

Genomgång av informationsärenden skedde kl. 13.00–14.30


Uppföljning av vårdöverenskommelser 2014



Sociala investeringar



Rapporter
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§ 21
Yttrande över motion om mobil röntgen i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2015–00040
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag till yttrande där
nämnden föreslår regionstyrelsen att avslå motionens förslag att utreda hur
mobil röntgen kan användas i olika delar av Västra Götalandsregionen
Reservation

Anita Spjuth (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Eva Olofsson m fl (V) har ställt en motion till regionfullmäktige om att starta
mobil röntgen i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen har valt att remittera
motionen till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Motionärerna föreslår regionfullmäktige att besluta att uppdra år regionstyrelsen
att utreda hur mobil röntgen kan användas i olika delar av Västra
Götalandsregionen.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-04
Södra HSN yttrande över motion om mobil röntgen i Västra
Götalandsregionen
Motion av Eva Olofsson m fl (V) om att starta mobil röntgen i Västra
Götalandsregionen (Dnr RS 3504-2014)

Yrkanden på sammanträdet

Anita Spjuth (V) yrkar bifall till motionens förslag att utreda hur mobil röntgen
kan användas i olika delar av Västra Götalandsregionen.
Christina Brandt (M) yrkar avslag till motionens förslag att utreda hur mobil
röntgen kan användas i olika delar av Västra Götalandsregionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anita Spjuths (V) yrkande om bifall till
motionen mot liggande förslag om att avslå motionens förslag och finner att
nämnden avslår motionen.
Skickas till

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

8 (18)

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-03-24

§ 22
Sanktionsavgift på grund av avtalsbrott Närhälsan Horred
vårdcentral
Diarienummer HSNS 2015–00106
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Närhälsan Horred
vårdcentral påförs sanktionsavgift på 35 367 kronor med anledning av
avsaknad av astma/KOL sköterska 1 oktober 2014 till och med 12 januari
2015.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Krav- och kvalitetsboken ska vårdcentraler inom vårdval VG Primärvård
ha astma/KOL-sköterska, diabetessköterska och specialist i allmänmedicin.
Under hösten 2014 har Vårdvalsenhetens medicinska revisionsenhet och Hälsooch sjukvårdsnämndernas kansli fått indikationer på att det finns brister inom
ovan angivna specialiteter på Närhälsans vårdcentraler i Marks kommun. Den 26
januari 2015 genomfördes oanmälda besök på Närhälsans vårdcentraler på
följande orter Sätila, Horred, Skene, Kinna och Fritsla.
Astma/KOL sköterska
Vid besöket på Närhälsan Horred vårdcentral framkom att det saknats
astma/KOL sköterska under perioden 1 oktober 2014 till och med 12 januari
2015. En konsekvens av detta är att vårdcentralen under denna period inte har
kunnat erbjuda sina listade patienter med astma eller kronisk obstruktiv
lungsjukdom den vård och behandling som de har rätt att få enligt Krav- och
kvalitetsboken. Förvaltningen bedömer detta som en avvikelse mot avtal och
föreslår att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om att ta ut en
sanktionsavgift av Närhälsan Horred vårdcentral på 35 367 kronor. Beräkningen
av avgiften är baserad på frånvaro av funktionen astma/KOL sköterska
motsvarandet 1,5 timma per 1000 listade, riktvärde som används nationellt, under
ovanstående period men v.51, 52 år 2014, v.1 och 2 år 2015 är borträknade
eftersom det var storhelger och klämdagar dessa veckor.
Vårdcentralen har cirka 2 900 listade.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-12
Medicinsk revisionsrapport, Närhälsan Sätila, Horred, Fritsla, Kinna och
Skene

Skickas till

Maria Skogby, vårdcentralchef, Närhälsan Horred vårdcentral,
maria.skogby@vgregion.se
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Maritha Bäck, primärvårdschef, Närhälsan, maritha.back@vgregion.se
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, Närhälsan, marielouise.gefvert@vgregion.se
Primärvårdsstyrelsen, primarvarden@vgregion.se
Vårdvalsenheten, vgprimarvard@vgregion.se
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, kanslienhetenskovde.rh@vgregion.se
Regiondirektören, ann-sofi.lodin@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 23
Sanktionsavgift på grund av avtalsbrott Närhälsan Sätila
vårdcentral
Diarienummer HSNS 2015–00107
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Närhälsan Sätila
vårdcentral påförs sanktionsavgift på 58 944 kronor med anledning av
avsaknad av astma/KOL sköterska 1 oktober 2014 till och med 12 januari
2015.
2. Närhälsan Sätila vårdcentral påförs sanktionsavgift på 155 121 kronor
med anledning av avsaknad av specialist i allmänmedicin fem heldagar
under november och fem och en halv dag under december 2014 och fyra
heldagar under januari 2015.
Sammanfattning av ärendet

Enligt Krav- och kvalitetsboken ska vårdcentraler inom vårdval VG Primärvård
ha astma/KOL sköterska, diabetessköterska och specialist i allmänmedicin.
Under hösten 2014 har Vårdvalsenhetens medicinska revisionsenhet och Hälsooch sjukvårdsnämndernas kansli fått indikationer på att det finns brister inom
ovan angivna specialiteter på Närhälsans vårdcentraler i Marks kommun. Den 26
januari 2015 genomfördes oanmälda besök på Närhälsans vårdcentraler på
följande orter Sätila, Horred, Skene, Kinna och Fritsla.
Efter dessa besök framkom ytterligare information gällande Närhälsan Sätila
vårdcentral vilket ledde till ännu ett besök den 5 februari 2015.
Astma/KOL sköterska
Vid besöket på Närhälsan Sätila vårdcentral framkom att det saknats
astma/KOL sköterska under perioden 1 oktober 2014 till och med 12 januari
2015. En konsekvens av detta är att vårdcentralen under denna period inte har
kunnat erbjuda sina listade patienter med astma eller kronisk obstruktiv
lungsjukdom den vård och behandling som de har rätt att få enligt Krav- och
kvalitetsboken. Förvaltningen bedömer detta som en avvikelse mot avtal och
föreslår att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ta ut en
sanktionsavgift av Närhälsan Sätila vårdcentral på 58 944 kronor. Beräkningen av
avgiften är uträknad på frånvaro av funktionen astma/KOL sköterska
motsvarandet 1,5 timmar per 1000 listade, riktvärde som används nationellt,
under ovanstående period men v.51, 52 år 2014, v.1 och 2 år 2015 är borträknade
eftersom det var storhelger och klämdagar dessa veckor.
Specialist i allmänmedicin
Vid besöket framkom också att det hade saknats specialist i allmänmedicin
enstaka dagar under november och december 2014 och januari 2015.
Förvaltningen bedömer detta som en avvikelse mot avtal och föreslår att Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ta ut en sanktionsavgift mot Närhälsan
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Sätila vårdcentral på 155 121kronor Beräkningen av avgiften är uträknad på
frånvaro av funktionen allmänspecialist motsvarandet 9 timmar per dag, totalt
14,5 dagar.
Vårdcentralen har cirka 5 000 listade.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-12
Medicinsk revisionsrapport, Närhälsan Sätila, Horred, Fritsla, Kinna och
Skene

Skickas till

Maria Skogby, vårdcentralchef, Närhälsan Horred vårdcentral,
maria.skogby@vgregion.se
Maritha Bäck, primärvårdschef, Närhälsan, maritha.back@vgregion.se
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, Närhälsan, marielouise.gefvert@vgregion.se
Primärvårdsstyrelsen, primarvarden@vgregion.se
Vårdvalsenheten, vgprimarvard@vgregion.se
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, kanslienhetenskovde.rh@vgregion.se
Regiondirektören, ann-sofi.lodin@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 24
Samverkan med RFSL om hälsofrämjande arbete inom
HBTQ området 2016
Diarienummer HSNS 2015–00101
Beslut

1. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdschefen i
uppdrag att ta fram ett avtalsförslag för RFSL1 med startdatum 2016-0101.
Sammanfattning av ärendet

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



1
2

Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-05

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

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 25
Ändring av sammanträdestider maj 2015
Diarienummer HSNS 2015–00006
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ta bort det sedan tidigare
inplanerade nämndsammanträdet 29 maj
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om justering av tidigare beslutade
sammanträdesdatum.
Nämndsammanträden 2015 enligt nedan:
29 januari
19 februari
6 maj
18 juni
27 augusti
28 september
27 oktober
26 november
Planeringsdagar med nämndsammanträde:
23-24 mars
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-03

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 26
Öppna nämndmöten
Diarienummer HSNS 2015–00047
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att inte genomföra öppna
sammanträden vid kommande möten med Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Reservation

Anita Spjuth (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Vid sammanträde med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-01-29 yrkades
att nämnden som en del i en förstärkt medborgardialog skulle genomföra öppna
nämndsammanträden.
Enligt beslut av regionfullmäktige för cirka fem år sedan, är det möjligt för
enskild nämnd att fatta beslut om öppna nämndmöten. Under föregående
mandatperiod genomförde dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden på Hisingen
ett antal sådana möten. Erfarenheterna av dessa öppna möten har sammanfattats
genom en enkät, som gav nedanstående resultat:






60 procent tyckte att det var bra eller mycket bra med öppna sammanträden och 27
procent var neutrala i frågan. 13 procent tyckte det var dåligt.
100 procent av de svarande känner sig trygga
100 procent av de svarande kan rekommendera öppna sammanträden
93 procent av de svarande känner sig inte hämmade i diskussionerna (resterande 7
procent svarade att det var varken eller)

Antalet åhörare vid aktuella sammanträden var emellertid lågt, och uppgick som
regel till omkring ett par personer.
Mot bakgrund av att det saknas uttalade riktlinjer runt säkerhetsfrågorna och att
intresset från medborgarnas sida att närvara vid nämndens möten bedöms bli vara
synnerligen begränsat förordas att nämnden inte genomför ett system med öppna
sammanträden.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-05

Yrkanden på sammanträdet

Anita Spjuth (V) yrkar bifall till förslag om öppna nämndsammanträden.
Tony Willner (S) yrkar avslag till förslag om öppna nämndsammanträden.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsgång

Ordförande ställer liggande förslag mot Anita Spjuth (V) yrkande om bifall till
förslag om öppna nämndsammanträden.
Votering

Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande voteringsproposition:
Ja-röst för liggande förslag om avslag till öppna nämndsammanträden
Nej-röst för Anita Spjuth (V) förslag om bifall till förslag om öppna nämndsammanträden
Omröstning utfaller enligt följande:
Ja
Christina Brandt (M)
Cecilia Andersson (C)
Hanne Jensen (S)
Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Oliver Öberg (M)
Kristina Wilhelmsson (M)
Stefan Hjertén (M)
Inga Maj Krüger (SD)
Kerstin Berggren (MP)
Peder Danesved (FP)
Thomas Elg (KD)

Nej
Anita Spjuth (V)

Med 14 ja-röster mot 1 nej-röster bifaller hälso- och sjukvårdsnämnden liggande förslag.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 27
Ersättning till Samrehab
Diarienummer HSNS 2015–00013
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ersättning till Samrehab för
insatser inom vårdvalsmodellen får ske genom debitering utifrån fastställd budget
med avräkning baserad på framtagen prestationsstatistik till dess att inrapportering
av underlag för ersättning kan ske i enlighet med krav- och kvalitetsboken.
Sammanfattning av ärendet

Vid möte med Ägarsamrådet för Samrehab 2014-12-03 överlämnades en skrivelse till
dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad med begäran om att Samrehab får
tillgång till journalsystemet Asynja VISPH för dokumentation och registrering av
patientkontakter inom Samrehabs primärvårdsrehabilitering. Detta utgör en förutsättning
för att utförda prestationer ska kunna fångas och att ersättning ska kunna betalas ut i
enlighet med de förutsättningar som framgår av krav- och kvalitetsboken.
Frågan hade redan behandlats och godkänts av Västra Götalandsregionens
kansliledningsgrupp 2014-11-21, och därefter översänts till IS/IT Branschledning Hälsooch sjukvård för vidare handläggning. Ärendet behandlades där 2014-12-19.
Där konstaterades att Asynja VISPH är under breddinförande inom regionen och
ställningstagandet blev att ett införande för Samrehabs del kan ske först efter att ordinarie
breddinförande i Närhälsan är slutfört, vilket beräknas vara klart i slutet av innevarande år.
HSNK har i särskild framställning begärt hos Branschledningen att införandet av Asynja
VISPH för Samrehabs del kan tidigareläggas.
En konsekvens av att Samrehab idag inte förfogar över ett journalsystem från vilket
utbetalningsunderlag kan hämtas gör att hanteringen av ersättningar har tvingats hanteras
på ett alternativt sätt. Utförd produktion registreras idag i Excel i enlighet med de
prestationstyper som framgår av krav- och kvalitetsboken. Samrehab får debitera 1/12-del
av fastställd årsbudget per månad. Avräkning görs påföljande månad utifrån de
prestationer som finns registrerade i Excel. Förslaget från förvaltningens sida är att
debiteringen från Samrehabs sida får genomföras på motsvarande sätt fram till dess att
verksamheten får tillgång till Asynja VISPH.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-12

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 28
Anmälan av delegeringsbeslut
Diarienummer HSNS 2015–00022
Beslut

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

Beslut som fattas med stöd av Södra hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning §
10/2015 anmäls.
Beslutsunderlag




Nämndens ordförandes beslut § 7, § 8, § 9
Förvaltningsbeslut § 10

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

18 (18)

Protokoll från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-03-24

§ 29
Anmälningsärenden
Diarienummer HSNS 2015–00023
Beslut

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

Information lämnas om inkomna och utgående skrivelser mm.
Beslutsunderlag



Anmälningslista daterad 2015-03-24

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

