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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: 2017-02-02
Datum när anslag sätts upp: 2017-02-08
Datum när anslag tas ned: 2017-03-02
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–11.15
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-12 på föredragningslistan kl. 11.20–11.25
Information

Genomgång av övriga frågor/ information § 13 skedde kl. 11.15–11.20 (inga
beslut)
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§1
Information från förvaltningen
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

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

Maria Bohlin, enhetschef för kommunikatörerna från 1 december, presenterar sig
kort.
Information om Västra Götalandsregionens trygghetstjänst som är en tjänst som
förtroendevalda och tjänstemän som i sitt uppdrag för Västra Götalandsregionen
upplever osäkerhet eller rädsla kan använda.
Information om att det finns tankar på att koncentrera viss neonatalvård. Förslaget
innebär att neonatalvård för barn födda vecka 28-32 ska bedrivas vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och NU-sjukvården, vilket i så fall innebär att denna
verksamhet inte kommer att bedrivas på Södra Älvsborgs Sjukhus.
Ann-Marie Schaffrat började som sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs Sjukhus 2
januari. Ann-Marie kommer till södra hälso- och sjukvårdsnämnden 23 maj.
Information om det ekonomiska resultatet 2016 för Södra Älvsborgs Sjukhus.
Nästa gång nämnden träffas är vid planeringsdagarna 30-31 mars. På programmet
då finns bland annat behovsanalys, beställarbokslut och fullföljda studier. Under
dagarna kommer nämnden också att ha ett nämndsammanträde.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170124

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§2
Rapporter
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

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

Rapporter från kurser, konferenser, seminarier och dialoger som ledamöter och
ersättare deltagit i 29 november 2016- 24 januari 2017.
Anna Österström (S) och Eva Svantesson (M) rapporterar från gymnasiedialog på
Marks gymnasium 29 november 2016
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från dialog med Borås Stad om
familjecentraler 7 december 2016
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från besök vid vårdcentraler december
2016
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från presidiedialoger med SÄS 18 januari
Lisa Berglund (KD) och rapporterar från konferens Mat och cancer 24 januari
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170124

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§3
Riktlinjer för hantering av uppdrag från hälso- och
sjukvårdsnämnd, HSN, och hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
HSS
Diarienummer HSNS 2017-00003
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden informeras om hur uppdrag från hälso- och
sjukvårdsnämnd och hälso- och sjukvårdsstyrelsen hanteras av koncernkontoret
för att leverera uppdrag med god kvalitet inom 90 dagar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170113

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§4
Uppföljning av Plan för intern kontroll 2016
Diarienummer HSNS 2015-00300
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Uppföljning av Plan för
intern kontroll 2016.

Sammanfattning av ärendet

Styrelser och nämnder har ett ansvar att se till att verksamheten bedrivs med en
tillräckligt god intern kontroll. Detta regleras i kommunallagen 6 kap som
beskriver nämndernas ansvar för verksamheten. Regionstyrelsen fastställde i
mars 2014 riktlinjer för intern kontroll, som sedan har kompletterats med en rutin
för arbetet med intern kontroll i Västra Götalandsregionen (juni 2015). Enligt
Västra Götalandsregionens riktlinjer ska samtliga nämnder och styrelser i
samband med fastställande av detaljbudget fatta beslut om en plan för intern
kontroll.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde plan för intern kontroll 2016 vid
sitt sammanträde i november 2015. Fler av kontrollmomenten har rapporterats
löpande under 2016. En uppföljning av planen för 2016 har gjorts.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170109

•

Bilaga Uppföljning av Plan för intern kontroll 2016

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§5
Årsredovisning 2016 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00207
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Årsredovisning 2016 för
södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning av ärendet

Tillgängligheten är en av de största utmaningarna för hälso- och sjukvårdsnämnden och
utförarna av hälso- och sjukvård i södra Älvsborg. Tillgängligheten till hälso- och sjukvård
har i vissa delar förbättrats under 2016, exempelvis telefontillgängligheten till
vårdcentraler, väntetiden till första besök inom specialistsjukvården och väntetiden till
besök inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det kvarstår dock områden där tillgängligheten
inte är på en acceptabel nivå till exempel till neuropsykiatriska utredningar, fördjupade
utredningar inom BUP, akutvårdscentralen och besök inom lungmedicin.
En stor utmaning för, inte bara hälso- och sjukvården utan för många aktörer i samhället, är
att förbättra befolkningens psykiska hälsa. Psykiatrin har haft en brist på kompetens de
senaste åren och detta har inte förbättrats under 2016. Här krävs bland annat nya metoder
och insatser som till viss del utvecklats under 2016, t.ex. gruppbehandlingar, digitala
tjänster och förebyggande arbete.
Arbetssättet mobila team har under 2016 utvecklats och nya team har startat. Denna
utveckling med mobila team ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens arbete med
omställningen av vården och fokusområdet att utveckla den nära vården. Utvecklingen
med mobila team kommer att fortsätta under 2017.
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska resultat 2016 är ett överskott
på 5,3 mnkr. Kostnaden för riks- regions- och länssjukvård överskrider budget
med 16 mnkr, vilket främst hänger samman med att nämnden vid sitt möte i
september 2016 beslutade att tillskjuta SÄS 20 mnkr för att säkerställa ökad
produktion. Samtidigt är det andra poster som visar ett överskott, bland annat
nämndens kostnader för primärvård, +10,8 mnkr, vilket sammantaget ger ett
överskott för nämnden på 5,3 mnkr.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170126

•

Bilaga Årsredovisning 2016 hsn södra 26 januari

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

•

Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§6
Tilläggsöverenskommelse 2017:2 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus om ersättning för produktion över takvolym
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Tilläggsöverenskommelse
2017:2 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra
Älvsborgs Sjukhus avseende produktion utöver fastställda taknivåer.
Klicka här för att ange text.
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsens har beslutat (dnr RS 2016–05992) om fördelning av 250 mnkr
till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att teckna tilläggsöverenskommelser med
akutsjukhusen i syfte att stimulera till ökad produktivitet genom ersättning för
produktion utöver fastställda taknivåer, så kallat brutet tak. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om ersättningsmodell (dnr HS 2016–00638) innebär att
fördelningen ger Södra Älvsborgs Sjukhus ett belopp på upp till 30 miljoner
kronor för produktion över tak. Ersättning utgår med den rörliga delen i den nu
gällande ersättningsmodellen (t.ex. somatisk vård 50 procent).
Uppföljning sker i samband med delårsrapportering och koncernprognos 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170113

•

Bilaga SÄS TÖK nr 2 2017 - brutet tak

Skickas till

•

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§7
Tilläggsöverenskommelse 2017:3 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus för länssjukvårdsrehabilitering mars-december
2017 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Tilläggsöverenskommelse
2017:3 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra
Älvsborgs Sjukhus avseende länssjukvårdsrehabilitering för mars till december 2017.
Sammanfattning av ärendet

Samverkansavtalet rörande rehabiliteringsverksamhet i Mark, Svenljunga och Tranemoområdet (Samrehab) avvecklades den 30 november 2016. I vårdöverenskommelse 2017
enades södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus om
att träffa en tilläggsöverenskommelse om utökade rehabiliteringsinsatser i samband med att
samverkansavtalet avvecklades. En tilläggsöverenskommelse avseende januari och februari
2017 har tidigare upprättats för att reglera ansvarsområden och kostnader för
verksamheten. Tilläggsöverenskommelse 2017:3 avser tiden från mars till och med
december 2017.
Södra Älvsborgs Sjukhus ansvarar för den länssjukvårdsrehabilitering som fram till och
med november 2016 skedde av samrehabnämnden i Marks kommun. Södra Älvsborgs
Sjukhus tar ansvar för rehabiliterande insatser i såväl öppen- som slutenvård. I öppenvård
kommer rehabiliterande insatser att riktas till de mottagningar och funktioner som finns i
Skene.
Uppföljning av uppdraget sker genom att Södra Älvsborgs Sjukhus i januari 2018
beskriver vilka resultat som uppnåtts utifrån ett patientperspektiv från och med
övertagandet fram till och med 2017.
Södra Älvsborgs Sjukhus ersätts med 800 tkr per månad för mars till december 2017.
Södra Älvsborgs Sjukhus ekonomiska utrymme (ram) höjs med 9 600 tkr på årsbasis från
och med 2018.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170116

•

Bilaga TÖK 2017 nr 3 Rehabilitering mars- december 2017

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se
För kännedom:
• Enhetschef ekonomi, Koncernkontoret, Anna Erlingsdotter-Wass,
anna-erlingsdotter-wass@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§8
Överenskommelse 2017 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus för insatser inom statsbidraget en kvalitetssäker
och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Diarienummer HSNS 2016-00190
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del
överenskommelse 2017 med styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus för
insatser inom en kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocess.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus med maximalt 4 093 tkr.
Sammanfattning av ärendet

Statsbidraget för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
syftar till att ge sjukskrivningsfrågorna högre prioritet inom hälso- och sjukvården och
därigenom minska ohälsotalet. Arbetet formuleras årligen genom en nationell
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting.
Ärendet avser godkännande av överenskommelse 2017 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus. Överenskommelsen är ettårig och tecknas i enlighet med den nationella
överenskommelsen om statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess och HSS beslut (HS 2016- 00596).
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170113

•

Bilaga Ök 2017 SÄS rehabilitering och sjukskrivning

Skickas till

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se
För kännedom:
• Enhetschef ekonomi Hälso- och sjukvård Anna Erlingsdotter-Wass,
anna-erlingsdotter-wass@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§9
Medlingsförslag mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och primärvårdsstyrelsen
Diarienummer HSNS 2015-00107
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden accepterar inte medlingsförslaget från
regionstyrelsens ordförande, daterat 2016-11-23, gällande sanktionsavgifter till Närhälsan Sätila vårdcentral.
Sammanfattning av ärendet

Den 24 mars 2015 beslutade södra hälso- och sjukvårdsnämnden att påföra
Närhälsan Sätila vårdcentral en sanktionsavgift på grund av avtalsbrott, då de inte
efterlevt kraven på bemanning. Primärvårdsstyrelsen, som är ansvarig för
Närhälsan Sätila vårdcentral, har senare ifrågasatt sanktionsavgiften.
Regionstyrelsens ordförande har av regionstyrelsen fått delegation att medla i
ärendet och södra hälso- och sjukvårdsnämnden har nu fått ett medlingsförslag.
Västra Götalandsregionen har enligt Krav- och kvalitetsboken för VG Primärvård
möjlighet att tillämpa ekonomiska sanktioner för att undvika en oacceptabel lägsta
nivå hos leverantören. En sanktion kan utdömas vid ett allvarligt avtalsbrott. Ett
exempel på allvarligt avtalsbrott är om leverantören inte uppfyller kraven på
bemanning och kompetens på vårdcentralen. Ett syfte med sanktionen är också att
leverantören inte ska tjäna pengar på att inte bemanna vårdcentralen i enlighet
med de krav som finns i Krav- och kvalitetsboken.
Anledningen till att södra hälso- och sjukvårdsnämnden i mars 2015 beslutade
påföra Närhälsan Sätila vårdcentral en sanktionsavgift om 58 944 kr var att
vårdcentralen inte haft astma-/KOL-sjuksköterska i avtalad omfattning. Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade även om en sanktionsavgift om
155 121 kr, då det saknats specialist inom allmänmedicin på vårdcentralen.
Det har inte framkommit ny fakta som gör att det finns skäl att ändra den
sanktionsavgift som södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om den
24 mars 2015. Inom ett vårdvalssystem som Vårdval Primärvård är det av yttersta
vikt att vårdgivare, oavsett utförare, behandlas lika. Därför är förslaget till beslut
att inte acceptera medlingsförslaget.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170119

•

Bilaga Revisionsrapport Mark (2)

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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•

Bilaga TU Sätila 2 - sanktionsavgift

•

Bilaga Sidor från HSNS 2015-03-24 Protokoll påskrivet

•

Bilaga Narhalsan_Vite Sätila_maj2015

•

Bilaga Medling förslag

•

Bilaga Sätila Hans Möller

Skickas till

•
•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen,
johnny.magnusson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 10
Tillkommande ersättning statsbidrag för hantering av
flyktingsituationen 2017
Diarienummer HSNS 2016-00033
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att beställa ett mobilt flyktingteam
som ska stötta vårdcentraler med störst behov.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 3,0 mnkr av nämndens tilldelade
flyktingmedel till det mobila flyktingteamet.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger nämndens ordförande delegation
att träffa överenskommelse med Närhälsan om ett mobilt flyktingteam
enligt beslutspunkterna 1 och 2.
4. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att
återkomma med förslag på hur resterande 3,0 mnkr av flyktingmedlen ska
användas för att förbättra den psykiska hälsan.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2016-10-19 att fördela 44,6 mnkr av
Västra Götalandsregionens statsbidrag för hantering av flyktingsituationen till
hälso- och sjukvårdsnämnderna. Enligt hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut ska
medlen användas till att utöka verksamheten vid de vårdcentraler som 2017
bedöms ha en förhöjd vårdtyngd till följd av flyktingsituationen. Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden har tilldelats 6 mnkr. Dessa medel är av engångskaraktär och
avser 2017.
Inför 2017 års fördelning av statsbidraget för hantering av flyktingsituationen är
en ny inventering gjord per vårdcentral och utifrån den tillgängliga statistiken
framgår att trycket fortfarande är stort i Svenljunga och Tranemo. Förslaget är att
likt 2016 uppdra åt Närhälsan flyktingmedicinskmottagning att komplettera med
ytterligare ett mobilt team. Teamet ska riktas till Svenljunga och Tranemo.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170119

Skickas till

Staffan Cavefors, staffan.cavefors@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 11
Handlingsplan kommunikation 2017 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00255
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Handlingsplan för
kommunikation 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde den 27 augusti 2015
Kommunikationsplan 2015-2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nämnden beslutade samtidigt om att årligen ta fram en handlingsplan med
insatser och aktiviteter utifrån kommunikationsplanen. Handlingsplanen
slår fast vilka målgrupper nämnden ska kommunicera med, vad syftet är, vilka
aktiviteter som ska genomföras och vilka kanaler som ska användas.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170117

•

Bilaga Förslag till Handlingsplan för kommunikation 2017 för södra
hälso- och sjukvårdsnämnden

•

Bilaga Uppföljning handlingsplan kommunikation 2016 HSNS

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 12
Sammanställning av enkätsvar från gymnasieelever 2016
Diarienummer HSNS 2015-00255
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2016 har representanter från södra hälso- och sjukvårdsnämnden
besökt fem av områdets 16 gymnasieskolor. Syftet med besöken har varit att föra
dialog med ungdomarna och lyssna på deras åsikter om hälsa och om hälso- och
sjukvården. Gymnasieungdomarna har ombetts att fylla i en enkät. Kommunikatör
Max Själander redovisar resultatet från sammanställningen av enkäterna.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170117

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 13
Övriga frågor/Information
Inga Maj Krüger (SD) informerar om internetbaserade vårdplattformar.
Patienttillströmningen till internetbaserade vårdcentraler har på sistone ökat.
Kostnaden för besök hos internetbaserade vårdgivare betalas av respektive hälsooch sjukvårdsnämnd. Det är en problembild att man inte kan säkerställa att
Stockholms Läns landsting (SLL) endast fakturerar hemmahörande patienter i
Vårdval Västra Götaland primärvård (VGPV) avgifter till VGPV. SLL kan lika
gärna fakturera för sina egna patienter. Förslag från SD att Västra
Götalandsregionen bör bestrida dessa fakturor tills det finns rutiner för hur dessa
ska hanteras, hur de ska redovisas.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 14
Delegeringsärenden
Beslut

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

Enligt 6 kap 33§ kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller en anställd hos kommun eller landsting att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten
träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett nämndbeslut
och kan överklagas genom laglighetsprövning. Beslut som fattas med stöd av
nämndens delegationsordning § 7/2016 redovisas för nämnden.

Beslutsunderlag

1.

Arkivorganisation
Diarienummer HSNS 2016-00010

2.

Personuppgiftsombud från 2016
Diarienummer HSNS 2016-00036

3.

Avbrytande av försäljning av ersättningsetablering enligt Lag
(1993:1651) om läkarvårdsersättning gällande specialist i
allmänmedicin, vårdgivarkod 4012.
Diarienummer HSNS 2016-00158

4.

Redaktionella ändringar i vårdöverenskommelsen 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 15
Anmälningsärenden
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

1.

Rapport - Ökning av antalet sökande till akutmottagningen vid
Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2015-00242

2.

Protokollsutdrag - § 73 2016-11-25 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus 2016-11-25, Tilläggsöverenskommelser mellan södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus
Diarienummer HSNS 2015-00242

3.

Protokollsutdrag - § 73 2016-11-25 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus 2016-11-25, Tilläggsöverenskommelser mellan södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095

4.

Protokollsutdrag - § 86 2016-12-21 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Effektiviseringsplan Södra Älvsborgs Sjukhus 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

5.

Protokollsutdrag - § 85 2016-12-21 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Månadsrapport efter november 2016 inklusive
uppföljning av åtgärdsplan
Diarienummer HSNS 2015-00242

6.

Protokollsutdrag - §138 2016-11-03 Fritids- och
folkhälsonämnden, Beslut verksamhetsplan folkhälsa 2017
Diarienummer HSNS 2016-00042

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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7.

Riktlinjer för detaljbudget 2017, reviderad rutin för rapportering
Diarienummer HSNS 2016-00112

8.

Protokollsutdrag - § 43 2016-10-28 styrelsen för beställd
primärvård, Neddragningar/förändringar i vårdöverenskommelser
2017 mellan Närhälsan och hälso- och sjukvårdsnämnderna
Diarienummer HSNS 2016-00126

9.

Protokollsutdrag -§ 268 2016-10-25 regionstyrelsen, Svar på
Granskningsrapporten Granskning av nämnders och styrelsers
analyser i samband med rapportering till
regionstyrelsen/regionfullmäktige
Diarienummer HSNS 2016-00171

10.

Protokollsutdrag - § 316 2016-12-13 regionstyrelsen,
Handlingsplan för fullföljda studier
Diarienummer HSNS 2016-00192

11.

Protokollsutdrag - § 322 2016-12-13 regionstyrelsen, Fördelning
av investeringsramar per förvaltning
Diarienummer HSNS 2016-00193

12.

Protokollsutdrag - § 317 2016-12-13 regionstyrelsen, Rese- och
mötespolicy samt riktlinjer
Diarienummer HSNS 2016-00194

13.

Protokollsutdrag - § 43 2016-12-07 personalutskottet,
Aktivitetsplan för hälsa och arbetsmiljö 2017
Diarienummer HSNS 2016-00189

14.

Protokollsutdrag - § 44 2016-12-07 personalutskottet,
Arbetsmarknadsinsatser 2017
Diarienummer HSNS 2016-00188

15.

Protokollsutdrag - § 45 2016-12-07 personalutskottet,
Verksamhetsplan för VGR Akademin
Diarienummer HSNS 2016-00195

16.

Protokollsutdrag - § 46 2016-12-07 personalutskottet, VGR
Akademin - avgränsning av uppdrag, organisation och
verksamhet
Diarienummer HSNS 2016-00195

17.

Protokollsutdrag - § 323 2016-12-20 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, Godkännande av förfrågningsunderlag för

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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upphandling av specialiserad öppenvård i Göteborg
Diarienummer HSNS 2016-00196
18.

Protokollsutdrag - § 324 2016-12-20 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, Godkännande av förfrågningsunderlag av
upphandling om övrig ögonsjukvård i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2016-00197

19.

Protokollsutdrag- § 192 2016-12-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Projektmedel för breddinförande av mobil
närvård 2017 och 2018
Diarienummer HSNS 2016-00198

20.

Protokollsutdrag - § 200 2016-12-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Utvecklingsplan för barn- och
ungdomsmedicin i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2016-00199

21.

Protokollsutdrag - § 261 2016-11-25 västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Justering av ersättningsbilaga VÖK Kungälvs
sjukhus 2017
Diarienummer HSNS 2016-00205

22.

Protokollsutdrag - § 46 2016-11-30 samrehabnämnden,
Preliminärt bokslut för Samrehabnämnden 2016
Diarienummer HSNS 2015-00013

23.

Rapport samt preliminärt bokslut samrehabnämnden 2016
Diarienummer HSNS 2015-00013

24.

Protokollsutdrag - § 121 2016-12-07 patientnämnden Göteborg,
Skrivelse angående väntetider på bråckoperationer
Diarienummer HSNS 2016-00212

25.

Protokollsutdrag - § 191 2016-12-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Regionalt traumasjukvårdssystem i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00001

26.

Protokollsutdrag - § 187 2016-11-30 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Uppdrag till Kunskapscentrum för sexuella
hälsa och Sexualmedicinskt centrum
Diarienummer HSNS 2016-00184

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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27.

Protokollsutdrag - § 190 2016-11-29 regionfullmäktige,
Delårsrapport augusti 2016 Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2016-00117

28.

Skrivelse om information gällande hörselvård från
Hörselskadades distrikt i Västra Götaland, HRF VG
Diarienummer HSNS 2016-00186

29.

Granskningsrapport Granskning av jämlik cancervård professionernas styrning
Diarienummer HSNS 2016-00187

30.

Protokollsutdrag - § 289 2016-11-23 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, Förtydligande av beslutsmandat för sjukresor
Diarienummer HSNS 2016-00014

31.

Protokollsutdrag - § 143 2016-11-23 norra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Förtydligande av beslutsmandat för sjukresor
Diarienummer HSNS 2016-00014

32.

Protokollsutdrag - § 247 2016-11-25 västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Förtydligande av beslutsmandat för sjukresor
Diarienummer HSNS 2016-00014

33.

Protokollsutdrag - § 85 2016-11-25 östra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Förtydligande av beslutsmandat för sjukresor
Diarienummer HSNS 2016-00014

34.

Protokollsutdrag - § 198 2016-11-29 regionfullmäktige,
handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga
rättigheter 2017-2020
Diarienummer HSNS 2016-00191

35.

Gemensamma presidieöverläggningar (GPÖ) mellan hälso- och
sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2016-1118
Diarienummer HSNS 2016-00028

36.

Protokollsutdrag - § 3 2017-01-11 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Överenskommelse om ersättning för 2017 för hälso- och
sjukvårdstjänster enligt samverkansavtal för västra
sjukvårdsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00004

37.

Protokollsutdrag - § 68 2016-11-22 arkivnämnden,
Övergångsbestämmelser för processorienterade

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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klassificeringsstrukturer inom Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2015-00224
38.

Svar till frågeställaren om Rapport Utredning om
avtalsuppfyllelse i samband med stängning av Närhälsan
Viskafors
Diarienummer HSNS 2015-00125

39.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2016-10-18
Diarienummer HSNS 2016-00025

40.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2016-11-14
Diarienummer HSNS 2016-00025

41.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2016-12-14
Diarienummer HSNS 2016-00025

42.

Närområdesplan Tranemo kommun 2017-2018
Diarienummer HSNS 2016-00185

43.

Protokollsutdrag - § 56 2016-11-18 styrelsen för beställd
primärvård, Tilläggsöverenskommelse för bedriva verksamhet
inom Rehab mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Närhälsan
Diarienummer HSNS 2016-00126

44.

Minnesanteckningar från den politiska referensgruppen för
sociala investeringsmedel 2016-12-16
Diarienummer HSNS 2015-00160

45.

Väntetids och tillgänglighetsrapport 2016:12 - Regionala
vårdgarantier och överenskommelser
Diarienummer HSNS 2017-00008

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

