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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
den 26 oktober 2017
Tid: 13:00 - 16:00
Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Närvarande
Beslutande

Ulla-Britt Hagström, ordförande (L)
Johan Ask, vice ordförande (S)
Maria Radivoj (S)
Christer Ahlén (S)
Annika Håkanson (M)
Torbjörn Colling (M)
Ove Nordström (V)
Linnéa Hultmark (C)
Bo Bergsten (KD)
Ersättare

Magnus Gunnarsson (MP)
Justerare

Johan Ask (S)
Datum och ort för justering

Skövde 2017-10-30
§ 50 2017-10-26
Underskrifter

Sekreterare:
Lisbeth Jinnestål Fernow
Ordförande:
Ulla-Britt Hagström
Justerare:
Johan Ask

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2017-10-26

Personalföreträdare

Kerstin Forsberg Angshed, Vårdförbundet
Övriga närvarande

Marga Brisman, chefläkare
Petter Hjalmarsson, utvecklingsledare
Lisbeth Jinnestål Fernow, nämndsekreterare
Jane Johansson, bitr sjukhusdirektör, informationspunkt A § 59
Marie Johansson Rodert, HR-chef
Jan Nyman, kommunikatör
Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör/servicechef
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör
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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.
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Sammanträdesdatum: 2017-10-26
§ 50 omedelbart justerad.
Datum när anslag sätts upp: 2017-10-30
Datum när anslag tas ned: 2017-11-21
Förvaringsplats för protokollet: Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Underskrift:
Lisbeth Jinnestål Fernow
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Genomgång av dagens ärenden
Styrelsen samlades kl 09.00. Under förmiddagen lämnades information av
FoU-verksamheten. Kl. 12.00 – 13.00 gemensam lunch i restaurangen och kl.
13.00 – 13.30 gemensamma överläggningar innan styrelsemötet började kl. 13.30.

Genomgång av dagens ärenden skedde kl. 13.30 – 13.35
Mötesuppehåll

Paus kl. 14.50 – 15.05
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-9 på föredragningslistan kl. 13.35 – 14.50
Eventuella ärenden som kommer till eller stryks redovisas här.
Information

Genomgång av information skedde kl. 15.05 – 16.10, § 59
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§ 50
Uppföljning Power Big Meet 2017
Diarienummer SKAS 2017-00337
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar informationen.
2. Beslutet skickas till Lidköpings Kommun för kännedom i händelse av att
Power Big Meet återkommer till Lidköping då styrelsen önskar en tidigare
dialog med Lidköpings kommun.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Den 6-8 juli 2017 arrangerades för första gången Power Big Meet (PBM) på
Hovby flygplats utanför Lidköping. Parallellt med detta anordnades av andra
huvudmän (inklusive Lidköpings kommun) en rad andra publika aktiviteter i de
centrala delarna av Lidköping. Bland dessa aktiviteter kan nämnas konserter och
en större cruising.
Våren ägnades åt att tillsammans med andra samhällsaktörer försöka förutse vilka
konsekvenser och vilken samhällspåverkan detta skulle leda till. Riskanalyser togs
fram aktörsvis och i viss mån gemensamt. Någon enhetlig och samstämmig bild
var dock svår att uppnå, även efter upprepade kontakter med kommun och
landsting i Västerås där PBM tidigare hållits under många år.
Med detta som bakgrund och i enlighet med katastrofmedicinska
rekommendationer (Lennqvist, S. 2009) valde Skaraborgs Sjukhus (SkaS) att i
samband med arrangemanget höja beredskapen till stabsläge (se katastrofplan)
samt punktvis förstärka delar av sjukhusverksamheten. Nedan sammanfattas de
enskilt största utgifterna:
Akutmottagningen Lidköping – samverkan med Närhälsan som tillfälligt flyttade
in på sjukhuset. Öppethållande kirurgi-/ortopediverksamhet även nattetid.
•
•
•
•

Ambulansverksamheten – förstärkning med extra fordon och bemanning,
inklusive läkare delar av dygnet.
Ortopedi – förstärkning med några extra vårdplatser och bemanning av
dessa.
Psykiatri – bemanning av tillnyktringsenhet i beredskap i Lidköping.
SkaS Lidköping – Lotsar för smidiga patientflöden. Extra bevakning efter
polismyndighetens beviljande av ordningsvaktsförordnande.

Ekonomisk redovisning

Kostnaderna för ovanstående åtgärder uppgick totalt till drygt 1,3 miljoner kronor
och redovisas per verksamhet i nedanstående tabell. I huvudsak utgörs summan av
lönekostnader, men även vissa kostnader för transporter av personal.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Personalkostnader
Serviceenheten
Kir, Uro, palliativ
Kvinnosjukvård, Barn o unga
Ortopedi
Ögon, Öron o Käkkirurgi
Anestesi, Operation, IVA
Medicin, Sömn, Akuten L, Be
Akuten S, Ambulansen, AVA
Vuxenpsykiatri

8 100
71 300
14 400
54 700
14 300
58 900
534 000
208 400
195 700

Summa

1 159 800

Övriga kostnader
Bevakning, Securitas
Övrigt, resor mm

155 500
16 700

Summa

172 200

Totalt

1 332 000

Utöver kostnader som SkaS redovisar kan andra VGR-förvaltningar redovisa
extra utgifter kopplade till PBM. Till exempel kan nämnas Närhälsan,
Västfastigheter och Regionservice.
Återkommande arrangemang?

SkaS bevakar händelseutvecklingen för att på ett tidigare stadium kunna förbereda sig om
arrangören tillsammans med Lidköpings kommun når en överenskommelse om att även
2018 arrangera Power Big Meet på Hovby flygplats då styrelsen önskar en tidigare dialog
med Lidköpings kommun. Med sommarens arrangemang som erfarenhet har vi bättre
förutsättningar än innevarande år att planera resurseffektivt. Dock bör hållas i minnet att
Törebodafestivalen anordnas under motsvarande helg nästa år, vilket inverkar på den totala
bilden.
Referens:
Lennqvist, S. (2009) Liber: Katastrofmedicin. Stockholm
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-11

Beslutet skickas till

För kännedom:
Lidköpings Kommun, kommun@lidkoping.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 51
Omfördelning av medel inom befintlig investeringsram
2017
Diarienummer SKAS 2017-00637
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar om omfördelning av medel
inom ramen för SkaS investeringsram 2017 enligt nedan.
Sammanfattning av ärendet

Den 26 januari 2017 fattade styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) beslut om
investeringsplan för 2017.
Efter beredning och prioritering i investeringsråd (2017-08-23) föreslås
omfördelning av medel inom ramen för SkaS investeringsram 2017 enligt nedan.
För att möjliggöra utbyte av MR-kamera inklusive vårdmobil omfördelas 6,33
miljoner kronor av outnyttjade medel inom anslaget L17 för lokalförändringar till
anslaget U17 för utbytesplan röntgen. De outnyttjade medlen avser icke
medicinsk utrustning (främst möbler) avsedda för ombyggnad vuxenpsykiatri
öppenvård Lidköping 2,0 miljoner kronor samt ombyggnad vårdavdelning
Skövde 4,33 miljoner kronor.
Omfördelning görs även med 0,6 miljoner kronor från L17 lokalförändringar till
N17 Nyinvestering, avseende investeringspost som tidigare varit felklassificerad.
Fördelning av investeringsramen 2017 är efter omfördelning enligt nedanstående
tabell:
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-26

Beslutet skickas till

•
•
•
•
•

Verksamhetsrådet
Josef Adolfsson, enhetschef Medicinsk Teknik (MT)
Joost Fokkelman, utrustningsplanerare MT
Jan-Olof Wallin, medicinteknisk ingenjör
Mats Olsson, controller ekonomifunktionen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 52
Remissyttrande - Motion om skärpt uppföljning av
bisysslor
Diarienummer SKAS 2017-00387
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslaget till remissyttrande
att motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har remitterat en motion om skärpt uppföljning av bisysslor till
Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Motionen har även remitterats till styrelsen för
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fastighetsnämnden och Personalutskottet.
I motionen föreslås att regionfullmäktige ska uppdra åt styrelsen
•
•

att införa en central uppföljning och kontroll av riktlinjerna för bisysslor
att revidera regionens riktlinjer samt kommunicera vilka följder otillåten
bisyssla kan få för den anställde.

Bakgrund

Under 2016 gjorde KPMG en granskning av följsamheten till regionens
regelverk 1 vad gäller anmälan och godkännande av tillsvidareanställda läkares
bisysslor. Granskningen gjordes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NUsjukvården och Kungälvs lasarett. Granskningen resulterade i en
granskningsrapport 2 som behandlades av revisorskollegiet i mars 2017.
Granskningen visade bland annat att av 29 identifierade bisysslor hos externa
vårdgivare endast 3 anmälda till och godkända av arbetsgivaren.
I rapporten drog man slutsatsen att det finns tydliga brister i tillämpningen av
riktlinjerna för bisysslor. Man rekommenderade bland annat att regionen skulle
införa central uppföljning och kontroll av efterlevnaden av riktlinjerna samt att
tydligt visa och kommunicera vilka följder otillåten bisyssla kan komma att ge.
Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att styrelsen för Skaraborgs Sjukhus bör föreslå att
motionen avslås.

1

Riktlinjer avseende bisysslor för anställda inom Västra Götalandsregionen (dnr RS 32-2014)
Revisionsrapporten Granskning av bisysslor i Västra Götalandsregionen (dnr SKAS 201700244-1)

2

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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På SkaS finns utöver den regionala riktlinjen också en SkaS-övergripande rutin
avseende bisysslor. 3 Det är förvaltningens uppfattning att befintliga
styrdokument, både regionala och lokala, är bra. Men man instämmer i slutsatsen
att kontrollen av efterlevnaden av styrdokumenten bör skärpas.
Förvaltningens anser dock att den skärpta kontrollen bör initieras internt, till
exempel genom att ha kontroll av efterlevnad till riktlinjerna som ett moment i
interkontrollplanen för 2018. Därför bör förslagen i motionen avslås.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-27

Yrkanden på sammanträdet

Johan Ask, Christer Ahlén, och Maria Radivoj, Socialdemokraterna yrkar på att
motionen bifalls.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut och ställer
proposition på lagt förslag att motionen avslås och yrkande från
Socialdemokraterna att motionen bifalls.
Ordföranden finner att lagt förslag att motionen avslås vinner bifall.
Beslutet skickas till

•

3

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Bisyssla – ansökan om och tillämpning (Barium-id 28551)
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 53
Remissyttrande - Motion om att inrätta en akut för
våldtagna i Västra Götaland
Diarienummer SKAS 2017-00388
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner förslaget till remissyttrande
att motionen avslås.
Reservation

Ove Nordström (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (SkaS) remitterat en
motion om att inrätta en akut för våldtagna i Västra Götaland. Utöver SkaS har
motionen skickats på remiss till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
styrelsen för beställd primärvård samt Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Motionärerna föreslår att regionfullmäktige ska besluta att en särskild mottagning
för människor som drabbats av våldtäkt inrättas på minst ett av Västra
Götalandsregionens sjukhus. Som förebild nämns den verksamhet som bedrivs på
Södersjukhuset i Stockholm läns landsting där man enligt motionen tar emot cirka
600 patienter om året. Mottagningen bemannas av läkare,
barnmorska/sjuksköterska, undersköterska, sekreterare och samtalsbehandlare.
Förvaltningen anser att motionen bör avslås. Avståenden mellan olika delar av
Västra Götalandsregionen (VGR) är relativt stora jämfört med till exempel
Stockholmsområdet. Att inrätta en akutmottagning för våldtagna på ett sjukhus i
regionen skulle innebära att dessa patienter i vissa fall skulle behöva transporteras
långa sträckor i ett akut skede.
Istället för att inrätta en särskild akutmottagning är det möjligt att bygga upp ett
specialiserat team på varje sjukhus med Södersjukhusets arbetssätt som förebild.
En regionövergripande process med en regional processledare skulle kunna säkra
ett jämlikt omhändertagande i VGR. Det redan etablerade Kunskapscentrum för
Våld i Nära Relationer skulle kunna utveckla denna process och säkerställa att
kompetens finns på alla förvaltningar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-09-14

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkanden på sammanträdet

Ove Nordström, (V) yrkar på att motionen bifalls.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut och ställer
proposition på lagt förslag att motionen avslås och yrkande från Ove Nordström
(V) att motionen bifalls.
Ordföranden finner att lagt förslag att motionen avslås vinner bifall.
Beslutet skickas till

•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 54
Vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer SKAS 2017-00565
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner vårdöverenskommelse 2018
med östra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Protokollsanteckningar

1. Johan Ask, Christer Ahlén, och Maria Radivoj, Socialdemokraterna
lämnar protokollsanteckning.
2. Ove Nordström, Vänsterpartiet lämnar protokollsanteckning.
3. Styrelsen noterar att protokollsanteckningar från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet läggs till protokollet (bilaga § 54 A och B)
Sammanfattning av ärendet

Vårdöverenskommelsen beskriver utförarens uppdrag och reglerar inriktning,
volymer, ersättning och uppföljning för överenskommelseperioden.
Viktiga underlag för vårdöverenskommelse är:
• Föregående års vårdöverenskommelse
• Gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt
regionala vård- och handlingsprogram och beslut som berör utförarens
verksamhetsområde.
• Regionfullmäktiges budget och regiongemensamma riktlinjer för
detaljbudgetarbete.
• Östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument.
• Strategiska frågeställningar från utförarens styrelse.
Regionfullmäktiges budget är Västra Götalandsregionens överordnade
styrdokument. Vid en målkonflikt mellan andra regionala styrdokument och
budgeten gäller den senast antagna budgeten.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-13

Beslutet skickas till

•
•

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sjukhusledning och verksamhetsråd Skaraborgs Sjukhus

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 55
Serviceöverenskommelse 2018-2019 mellan Skaraborgs
Sjukhus och servicenämnden
Diarienummer SKAS 2017-00658
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner serviceöverenskommelsen
2018 - 2019 med servicenämnden.
Sammanfattning av ärendet

Serviceöverenskommelsen är ett avtal mellan servicenämnden och Skaraborgs
Sjukhus om de tjänster Regionservice ska leverera till förvaltningen inklusive
uppskattade volymer och kostnad. Serviceöverenskommelsen omfattar både de
tjänster Regionservice levererar i egen regi och de tjänster som har upphandlats av
Regionservice. Till grund för serviceöverenskommelsen ligger den styrmodell för
servicesamspelet som beslutades av regionfullmäktige 2014.
Serviceöverenskommelsen är en tvåårig vilket innebär att ingen prisökning får
göras för 2019.
Tjänsterna är indelade i två grupper, ägarstyrda tjänster och kundstyrda tjänster.
Vad gäller för kundstyrda tjänster finns det också möjlighet att utöka dessa med
tilläggstjänster.
Ersättningsnivå
Ersättningsnivå räknas upp med index och utvecklingsanslag men justeras även
med de effektiviseringar som genomförts. För 2016 uppgår kostnaden till:
• Ägarstyrda tjänster
52 360 tkr
• Kundstyrda tjänster
100 570 tkr
• Styckeavrop
5 091 tkr
• Övrigt
811 tkr
Totalt uppgår serviceöverenskommelsen till 158 831 tkr vilken är en ökning med
4 593 tkr. Till detta kommer så kallade transfereringar vilket innebär depåvaror,
leasingbilar, diabetesartiklar mm där betalning endast sker för faktiskt uttag.
Kostnadsökningen inom detta område är bland annat kopplad till utökat sortiment
för depåvaror.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-16

Beslutet skickas till

•
•

Servicenämnden
Sjukhusledning och verksamhetsråd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 56
Laboratoriemedicin på Skaraborgs Sjukhus
Diarienummer SKAS 2017-00654
Beslut

1. Upphandling görs av tjänsten för laboratoriemedicin vid Skaraborgs
Sjukhus.
2. Avtalsstart när nuvarande avtal går ut 2020-01-31.
3. Den upphandlade laboratorieverksamheten ska aktivt delta i det regionala
arbetet inom samordnad diagnostik, område laboratoriemedicin.
Sammanfattning av ärendet

Sedan 1992 har laboratorieverksamheten varit upphandlad för Skaraborgs Sjukhus
(SkaS). År 2012 gjordes en förnyad upphandling. Upphandlingens syfte har varit
att ge SkaS en effektiv och rationell laboratoriefunktion som tillgodoser
sjukhusets behov av laboratoriemedicinsk kompetens, analyssvar för diagnostik
samt säkerställande av blodförsörjning. Nuvarande avtal går ut 2020-01-31 och
avtalets förlängning är avropad varför beslut behöver tas kring hur fortsättning av
laboratoriemedicinsk verksamhet inom SkaS ska utformas.
Laboratoriemedicin är en central funktion för att ge en snabb och tillförlitlig
diagnos. Behovet av diagnostik finns i nästan alla vårdprocesser och med kortare
vårdtider är det viktigt att denna funktion fungerar på bästa sätt.
SkaS har haft laboratoriemedicin upphandlad sedan 1992 och har god erfarenheter
och resultat av dessa avtal. Avtalet är formulerat som ett funktionsavtal vilket
innebär att leverantören inte bara tillhandhåller analyssvar utan även är en part i
arbetet kring vårdprocesserna, kvalitetsgranskning, utbildning mm. Med andra ord
kan avtalet jämställas med de funktioner och uppdrag som ligger på en enhet
organiserad inom förvaltningen. Mellan leverantören och SkaS finns regelbundna
leverantörsmöten dels på operativ nivå dels för uppföljning av avtalet. Till detta
kommer kollegiala konferenser för diskussion kring patientfall m.m.
Sedan våren 2013 har en regional samverkan funnits inom diagnostiken genom
Diagnostikrådet där det även funnits beredningsgruppen inom bland annat
laboratoriemedicin. I denna grupp deltar nuvarande leverantör alternativt
representant från SkaS. Ett uppdrag finns för att utreda ytterligare samordning
vilket ska vara klart under hösten 2017, hänsyn kommer tas i detta uppdrag till
detta beslut.
För att utreda den framtida laboratorieverksamheten vid SkaS har styrelsen för
SkaS gett förvaltningschefen i uppdrag att utreda hur nuvarande avtal fungerar
och ge förslag till beslut hur laboratoriemedicin ska vara organiserat efter
nuvarande avtals utgång 31 januari 2020.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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För att få underlag till hur nuvarande avtal fungerar har intervjuer gjorts med
verksamhetsföreträdare utifrån områden som tillgänglighet, svarstider,
konsultation, kvalitet, vårdprocesser, utbildning och fortbildning samt ur ett
helhetsperspektiv.
Utredningen ska redovisa för och nackdelar om laboratorieverksamheten
organiseras i egen regi alternativt fortsatt ska upphandlas. I utredningen ska
hänsyn tas till framtida regional samordning av diagnostiken.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-16

Beslutet skickas till

•
•

Diagnostikråd
Sjukhusledning och verksamhetsråd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 57
Delegeringsärenden
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av
delegeringsärenden.
Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av delegeringsärenden redovisas.
Beslutsunderlag

1.

Tillämpningsbeslut - Klassificeringsstruktur för Skaraborgs
Sjukhus
Diarienummer SKAS 2016-00653

2.

Disciplinpåföljd varning
Diarienummer SKAS 2017-00032

3.

Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus september 2017
Diarienummer SKAS 2017-00304

4.

Förändringar i attestantförteckningen 2017-09-31
Diarienummer SKAS 2017-00195

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 58
Anmälningsärenden
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av
anmälningsärenden.
Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av anmälningsärenden redovisas.
Beslutsunderlag

1.

Regionfullmäktiges beslut om Policy för styrning i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2017-00118

2.

Hälso- och sjukvårdstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag inom
hälso- och sjukvård 2018: insatser inom förlossningsvården och
primärvården för att stärka kvinnors hälsa
Diarienummer SKAS 2017-00612

3.

Hälso-och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till
hälso- och sjukvård 2018: Stöd till riktade instaser inom området
psykisk ohälsa
Diarienummer SKAS 2017-00613

4.

Hälo och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till
hälso- och sjukvård 2018: Standardiserade vårdförlopp i
cancervården
Diarienummer SKAS 2017-00614

5.

Hälso o sjukvårdsstyrelsens beslut om Neonatalsjukvården i
Västra Götalandsregionen- transportorganisation för svårt sjuka
nyfödda barn
Diarienummer SKAS 2017-00615

6.

Uppräkning av grundarvode för regionråd per 1 november 2017
samt riktlinjer stickprovskontroller
Diarienummer SKAS 2017-00648

7.

Regionfullmäktiges beslut om Strategiska vägval för ett gott liv i
ett fossiloberoende Västra Götaland 2030
Diarienummer SKAS 2017-00650

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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8.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Ordnat införande av
nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag, etapp 2 2017
Diarienummer SKAS 2017-00659

9.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning
över kvalitetsregister
Diarienummer SKAS 2017-00664

10.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Regional förteckning
över kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård med regionala
måltal
Diarienummer SKAS 2017-00665

11.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktat statsbidrag till
hälso- och sjukvården 2018: Stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa - länsgemensam handlingsplan
Diarienummer SKAS 2017-00666

12.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Riktlinjer för
patientsäkerhet och patientsäkerhetsplan 2018
Diarienummer SKAS 2017-00667

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 59
Information
A. Vuxenpsykiatrimottagning SkaS Lidköping - läkarbemanning
Jane Johansson
B. Högprioriterade frågor och ekonomisk uppföljning
Jörgen Thorn, Åsa Ranbro Jansson
• Tillgänglighet och produktivitet
• Ekonomiredovisning per september 2017
• Ekonomisk bedömning 2018
C. Sjukhusdirektörens information
Jörgen Thorn
• Ett nytt verksamhetsområde stöd och service införs 2018-01-01,
verksamhetschef rekryteras.
• Förändringar inom förvaltningskontoret, kvalitets- och
utvecklingsenheten slås ihop, chef rekryteras.
• Omställning – nära vård, digitalisering, och förkortning av tid för ATtjänstgöring.
• Ny chefläkare, Annette Trenge Jarlshammar, tillsatt på vakant tjänst
• Stellan Ahlström, M3 utsedd till tf verksamhetschef på M1.
• Kompetensförsörjning – arbetstidsmodeller, riktade åtgärder
D. Rapporteringsrutiner i VGR
Petter Hjalmarsson
• Skrivelse till styrelsen från regionstyrelsen att ge förvaltningen i
uppdrag att skicka underlag till rapporter i förväg i de fall styrelsestyrelsemötet ligger efter sista rapporteringsdag. Skrivelse vidarebefordras till styrelsen.
E. Information från presidiet
Ulla-Britt Hagström
• Kommunalförbundet Skaraborg 2017-09-26
• Information av verksamhetschefer SkaS 2017-09-29
• Myndigheten för delaktighet Helsingborg 2017-10-03
• Politisk styrgrupp närvård, Mariestad 2017-10-03
• Ägarsamordning Vänersborg 2017-10-04
• Regionfullmäktige, Skövde 2017-10-24
Johan Ask
• Konferens i Köpenhamn 4-6 oktober 2017 med psykiatriberedningen,
bl.a information om standardiserade vårdförlopp.
• Möte med revisionen 2017-10-11.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Bilaga § 54 A
Protokollsanteckning
vid styrelsemöte för Skas med anledning av beslut om vårdöverenskommelse för 2018
med Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skövde torsdagen den 26 oktober 2017.

Förslaget till vårdöverenskommelse (VÖK) innebär en oacceptabel neddragning av
insatser för att uppfylla vårdgarantin avseende väntande till operation/åtgärd.

Undertecknande finner det anmärkningsvärt att när antalet patienter, som väntat mer
än 90 dagar på behandling ökar, försämras sjukhusets förutsättningar att uppfylla
vårdgarantin.

Det är uppenbart att ur generella synpunkter att de i "vöken" anvisade resurserna inte
står i proportion till de krav, mål och uppdrag som ställs på sjukhuset.
Förslaget till VÖK tar inte heller hänsyn till beslut som kan följa av dels delårsrapport
dels tilläggsbudget 2018 för Västra Götalandsregionen
Johan Ask (s) Christer Ahlen (s) Maria Radivoj (s).

Bilaga § 54 B

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Protokollsanteckning
Skas utförarstyrelse

2017-10-26
Ärende: Vårdöverenskomrnelse Dnr: SKAS 2017-00565

Vårdöverenskommels

1

Vårdöverenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsnämnder och utförarstyrelser skrivs alltid utifrån de
förutsättningar som ges av den politiska ledningen genom Regionfullmäktiges budget. Återigen har vi ett glapp
mellan befolkningens behov av hälso- och sjukvård och de möjligheter som ges att sluta en
vårdöverenskommelse som faktiskt uppfyller dessa behov. Det finns flera skäl till att vi tycker att
vårdöverenskommelsen inte ska skrivas under förrän Regionfullmäktige har återkommit med en budget som ger
förutsättningar för förbättrad tillgänglighet, färre överbeläggningar eller bättre arbetsmiljö.
Framför allt är det på våra sjukhus som vi tydligt har en verksamhet som är långt från att vara i balans. Vi har
problem med överbeläggningar på grund av stängda vårdplatser, där det oftast är brist på sjuksköterskor som är
orsaken. Maximalt 90 % beläggningsgrad är ett prioriterat mål att uppnå, och då måste vi ge förutsättningar för
sjukhusen att nå det målet.
Vårdöverenskommelsen för 2018 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. Kortare arbetstid för till exempel barnmorskor och andra grupper av sjuksköterskor är
nödvändigt för att rekrytera och behålla den personal vi behöver.
Dessutom finns det två saker som gör att den vårdöverenskommelse som nu föreslås borde vänta tills
förutsättningarna är klara efter den tilläggsbudget som aviserats.
Det första är de nya statsbidragen från regeringen. Totalt är det över 700 miljoner för Västra Götalandsregionen,
som är långsiktigt finansierade till 2020 eller längre. Istället för att samla dessa resurser regioncentralt och pytsa
ut dem i projekt och ettåriga satsningar bör större delen av dessa resurser komma ut till HSN och bidra till
ambitionshöjningar och satsningar inom förlossningsvård, kloka personalsatsningar med mera.
Tilläggsöverenskommelser ger dålig helhetsstyrning. Den andra är det förslag som finns att införa
vårdepisodersättningar för knä-, rygg- och obesitasoperationer.
Som helhet anser vi att förutsättningarna för vårdöverenskommelsen är oklara och att de ekonomiska nivåerna
inte är tillräckliga för att kunna uppfylla befolkningens behov av hälso- och sjukvård.
Låt 2018 bli ett år då våra utförarstyrelser slipper arbeta med åtgärdsplaner för att få ekonomi balans, utan istället
får koncentrera sitt arbete på att få sin verksamhet i balans.

Ove Nordström (v)

