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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll 1 av 2 från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 20 juni 2017
Tid: 09:15- 14:45
Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Sandra Eliasson (C) ersätter Cecilia Andersson (C)
Hanne Jensen, 2:e vice ordförande (S)
Eva-Karin Haglund (S) ersätter Barbro Orrestrand (S)
Tony Willner (S)
Camilla Kvibro (S) ersätter Mats Tolfsson (S)
Anna Österström (S)
Hanna Werner (MP) ersätter Oliver Öberg (M) kl.9.15–10.00 (inga beslut)
Oliver Öberg (M) kl 10.00–14.45
Kristina Wilhelmsson (M)
Eva Svantesson (M) ersätter Christina Abrahamsson (M)
Andreas Bäckman (SD) ersätter Inga Maj Krüger (SD) 09.15-10.45 (inga beslut)
Inga Maj Krüger (SD) kl. 10.45–14.45
Kerstin Berggren (MP)
Jan-Olof Sund (V)
Peder Danesved (L)
Agneta Jansson (KD)
Ersättare

Gunnel Österberg (S)
Andreas Bäckman (SD) kl. 10.45–14.45
Hanna Werner (MP) kl. 10–14.45
Therése Lehtimäki (V)
Marita Karlsson (L) kl.0950-14.00
Sandra Eliasson (C)
Lisa Berglund (KD) kl. 09:15-12.00
Justerare

Hanne Jensen (S)
Datum och ort för justering

Den 22 juni 2017 i Borås

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.sodra@vgregion.se

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-06-20

Underskrifter

Sekreterare:
Christina Klaar
Ordförande:
Christina Brandt
Justerare:
Hanne Jensen
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Övriga närvarande

Marita Haglund, processansvarig
Fredrik Ahlman, ekonom
Christina Klaar, nämndsekreterare
Lisbeth Mensas, regionutvecklare
Harriet Johnsson Dimberg, regionutvecklare
Lisa Juting, regionutvecklare § 77-79
Andreas Hjertén, regionutvecklare § 80-81
Sofia Angel, controller § 82
Christine Salvén, controller § 82
Torben Pihl, ekonomichef SÄS § 84
Annika Malm, universitetsadjunkt Högskolan Borås § 87
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Anslag/bevis
Protokollet 1 av 2 är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på
Västra Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i
Vänersborg.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-06-20
Datum när anslag sätts upp: 2017-06-26
Datum när anslag tas ned: 2017-07-18
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–14.35
Mötesuppehåll

Uppehåll för lunch kl. 12.00–13.00
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-17 på föredragningslistan kl. 14.35–14.45
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Innehållsförteckning
§ 77

§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94

Justerare:

Förlängning av avtal avseende ungdomsmottagning i Herrljunga
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Herrljunga kommun 2018
Nytt avtal mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Vårgårda
kommun avseende samverkan i ungdomsmottagningen
Kartläggning av psykologenheten för mödra- och barnhälsovård
Översyn uppdrag spädbarnsverksamheterna inför vårdöverenskommelse
2018
Behovsanalys Utväg Södra Älvsborg
Information från controlling, avdelningen verksamhetsuppföljning
koncernkontoret
Ekonomi- redovisning till nämnd 20 juni
Information om vårdöverenskommelse med SÄS 2018
Budget och vårdöverenskommelser 2018
Mål och inriktning 2018
Stöd till högskoleutbildning aktivitetsinspiratörer
Tillkommande ersättning statsbidrag för hantering av flyktingsituationen
Information från förvaltningen
Rapporter 2017 till södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Upphandling av öppen specialiserad urologi
Övriga frågor
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 77
Förlängning av avtal avseende ungdomsmottagning i
Herrljunga mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Herrljunga kommun 2018
Diarienummer HSNS 2015-00041
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förlängning av Avtal om
ungdomsmottagning i Herrljunga mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun för år 2018
2. Förlängningen av avtalet gäller under förutsättning att Herrljunga kommun
fattar motsvarande beslut för sin del.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har tecknat samverkansavtal med Herrljunga
kommun om ungdomsmottagning under 2016. Avtalet ger möjlighet till
förlängning med maximalt 24 månader. En förlängning av avtalet har gjorts för
2017 och parterna är överens om förlängning även för 2018.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170606

•

Bilaga Avtal om ungdomsmottagning i Herrljunga mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Herrljunga kommun 2016

Skickas till

•
•
•

Herrljunga kommun herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Magnus Stenmark, Herrljunga kommun
magnus.stenmark@admin.herrljunga.se
Per Nyström, Närhälsan Beställd primärvård per.nystrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 78
Nytt avtal avseende samverkan ungdomsmottagningen i
Vårgårda mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Vårgårda kommun
Diarienummer HSNS 2017-00044
Beslut

1. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden godkänner Avtal mellan södra hälsooch sjukvårdsnämnden och Vårgårda kommun avseende samverkan vid
ungdomsmottagningen i Vårgårda 2018.
2. Nytt avtal för 2018 gäller under förutsättning att Vårgårda kommun fattar
motsvarande beslut för sin del.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har tecknat samverkansavtal med Vårgårda
kommun om ungdomsmottagning under 2016. Avtalet ger möjlighet till
förlängning med maximalt 12 månader. En förlängning av avtalet har gjort för
2017.
Parterna är överens om fortsatt samverkan även under 2018, men vill öppna upp
för möjligheten till tidigare omförhandling om det blir ett beslut om gemensamt
inriktningsdokument.
Avtalsinnehållet för 2018 är oförändrat från tidigare avtalsperiod 2016-2017
förutom ett tillägg i form av en skrivelse om att parterna vid ett eventuellt beslut
om nytt inriktningsdokument, så snart som möjligt bör omförhandla avtalet.
Avtalet innehåller också ett förtydligande om att verksamheten så länge inget
annat beslutats, ska följa intentionerna i inriktningsdokumentet för perioden
2011-2015.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170606

•

Bilaga Avtal ungdomsmottagningen Vårgårda 2018

Skickas till

•
•
•

Vårgårda kommun, Eva Wendefors eva.wendefors@vargarda.se
Närhälsan, Per Nyström per.nystrom@vgregion.se
Styrelsen för beställd primärvård primarvarden@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 79
Kartläggning av psykologenheten för mödra- och
barnhälsovård
Diarienummer HSNS 2017-00077
Beslut

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

En kartläggning av psykologenheten för mödra- barnhälsovården har genomförts
av Närhälsan och koncernkontoret. Parterna har getts ett gemensamt uppdrag i
vårdöverenskommelsen med styrelsen för beställd primärvård 2017 på grund av
att det framkommit att det finns tillgänglighetsbrister. Avsikten med
kartläggningen är att tydliggöra enhetens uppdrag samt föreslå åtgärder som ett
underlag inför förhandling om vårdöverenskommelsen 2018.
Psykologenheten har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag som en fri
nyttighet kopplat till mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen.
Uppdraget är att genomföra tidiga insatser med fokus att främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldrarna. Detta görs genom
konsultation till personal inom mödra- och barnhälsovården, genom olika former
av föräldraskapsstöd och genom bedömning av barns utveckling.
En ökad efterfrågan av insatser från föräldrar och barn, vårdgrannar och
samarbetspartner har lett till väntetider. Det finns också utmaningar i samverkan
kopplat många samverkansparter i barnhälsovården, samt i arbetet med att
säkerställa en välfungerande vårdkedja vid utvecklingsbedömningar av barn.
För en ökad tillgänglighet kan mindre enheter slås samman till större. Samordningsvinster
kan då göras och ensamarbete undviks. Närhälsans enheten Hälso- och specialistvård barn
och unga kan stödja psykologenhetens grunduppdrag med tidig identifikation och tidiga
insatser. För en jämlik vård i regionen behöver satsningar göras i vissa områden för att ge
förutsättningar för tillgänglighet utifrån behov.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170606

•

Bilaga Kartläggning av psykologenheten för mödra- och barnhälsovård

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 80
Översyn uppdrag spädbarnsverksamheterna inför
vårdöverenskommelse 2018
Diarienummer HSNS 2016-00126
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Som en del i södra hälso- och sjukvårdsnämndens arbete med att stärka preventiva
insatser för små barn och deras föräldrar har en översyn av uppdraget till
spädbarnsmottagningen i Alingsås och Borås gjorts inför vårdöverenskommelsen
2018. Arbetet har skett i samverkan med Närhälsan och omgivande kommuner.
Spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med
spädbarn upp till 1 år. För medverkan krävs genomgånget Råd- och stödmöte
(Ros) inom barnhälsovården alternativt mödrahälsovården. Spädbarnsverksamheten ska erbjuda hjälp och stöd i perioden av graviditet och spädbarnstid till
mödrar med särskilda behov.
I södra nämndens vårdöverenskommelse för 2017 finns en beställning på
Spädbarnsmottagning i Alingsås som har ett geografiskt områdesansvar för
Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda kommuner med
mottagningsverksamhet i Alingsås. Samt Spädbarnsmottagning i Borås med ett
geografiskt områdesansvar för Borås Stad och Bollebygds kommun.
Förslag för framtiden är att förtydliga uppdraget i vårdöverenskommelsen,
förbättra samverkan mellan befintliga spädbarnsverksamheter samt utveckla
samverkan mellan kommun och region.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170515

•

Bilaga Rapport utvecklingsuppdrag spädbarnsverksamhet

Skickas till

•

Styrelsen för beställd primärvård, peter.almgren@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 81
Behovsanalys Utväg Södra Älvsborg
Diarienummer HSNS 2016-00126
Beslut

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

I samband med överenskommelsen 2017 gavs ett uppdrag att göra en översyn av
verksamheten inför vårdöverenskommelse 2018. Handläggare på koncernkontoret, Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen samt Närhälsan gör utifrån
framtagen behovsanalys bedömningen att Utväg Södra Älvsborg även i framtiden
har en viktig roll i det fortsatta arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära
relationer i samverkan mellan myndigheterna.
Utväg ersätter inte hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens ansvar utan ska ses
som ett komplement och utgöra en gemensam resurs och kompetensenhet där
våldsutsatta och våldsutövare kan få stöd och behandling för att minska återfall
och upprepad utsatthet. Detta är särskilt angeläget ur ett barnperspektiv.
Det pågår också ett arbete att ta fram ett nytt samverkansavtal för Utväg mellan
södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna. Förslaget kommer att
innehålla en tydligare verksamhetsbeskrivning samt struktur för ledning och
styrning av Utväg Södra Älvsborg.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170518

•

Bilaga Rapport och behovsanalys Utväg Södra Älvsborg

Skickas till

•
•

Styrelsen för beställd primärvård, monica.runnquist@vgregion
Sjuhärads kommunalförbund Boråsregionen,
gunilla.bothen@borasregionen.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 82
Information från controlling, avdelningen
verksamhetsuppföljning koncernkontoret
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

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

Sofia Angel, controller, och Christine Salvén, controller, från avdelningen
verksamhetsuppföljning vid koncernkontoret, informerar om arbetet med
uppföljningen av utförare och dess resultat.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170607

§ 83
Ekonomi- redovisning till nämnd 20 juni
Diarienummer HSNS 2017-00030

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per maj 2017
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170523

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 84
Information om vårdöverenskommelse med SÄS 2018
Diarienummer HSNS 2017-00085
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Torben Pihl, ekonomichef vid Södra Älvsborgs Sjukhus, informerar nämnden om
sjukhusets beräkning av produktionsvolymer 2018. I förhandlingsgruppen mellan
sjukhuset och koncernkontoret förs en dialog om hur beräkningen kan arbetas in i
nämndens beställning 2018.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170612

Skickas till

För kännedom
• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 85
Budget och vårdöverenskommelser 2018
Diarienummer HSNS 2017-00063
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om budgeten för 2018 från Västra Götalandsregionens
politiska ledning.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170523

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 86
Mål och inriktning 2018
Diarienummer HSNS 2017-00064
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Mål och inriktning 2018.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämndernas är befolkningsföreträdare och beställare av
hälso- och sjukvård. Mål och inriktning 2018 är utgångspunkt för planering av
beställningsarbetet och för de avtal och överenskommelser som nämnden tecknar
med vårdgivare och andra huvudmän.
Nämndens Mål och inriktning syftar till att skapa en god hälsa och vård på lika
villkor för invånarna i nämndens område. Dokumentet lyfter fram områden där
nämnden vill se en förändring.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170612

•

Bilaga Mål och inriktning 2018 förslag 12 juni

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 87
Stöd till högskoleutbildning aktivitetsinspiratörer
Diarienummer HSNS 2017-00086
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden delfinansierar utbildningen
aktivitetsinspiratörer med 600 tkr under förutsättning att allmänna
arvsfonden beviljar ansökta medel om 1,6 miljoner.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har fått förfrågan om att stödja en
högskoleutbildning för personer med funktionsnedsättning.
Högskolan i Borås ska tillsammans med Borås Stad, Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna Borås och Västergötlands Parasportförbund utveckla
och genomföra en högre utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Studierna kommer att bedrivas på Högskolan i Borås och i Sjuhäradshallen,
Borås, under i första hand ett och ett halvt år där studierna varvas med praktik.
Det sista halvåret i projektet övergår studenterna till arbete med stöd. Efter
genomgången utbildning får studenten ett intyg som aktivitetsinspiratör med
inriktning mot kommunal verksamhet och garanteras minst halvtidsarbete av
Borås Stad.
Syftet med utbildning Aktivitetsinspiratörer är att ge personer från målgruppen
tillgång till högre utbildning och möjlighet till livslångt lärande för att därigenom
förbättra deras möjlighet till arbete. Högskoleutbildningen ligger i linje med
Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier, där målet är att skapa
förutsättningar för alla elever att lämna grund- och gymnasieskolan med
godkända betyg.
Högskolan i Borås har ansökt om ca medel 1,6 miljoner från Allmänna
arvsfonden. Borås Stad är också finansiär. Då utbildningen inte är fullt finansierad
har södra hälso- och sjukvårdsnämnden fått frågan om att bidra med 600 tkr.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170612

Yrkanden på sammanträdet

Ordförande Christina Brandt (M) yrkar att bidrag utdelas under förutsättning att
Allmänna arvsfonden beviljar medel i storleksordningen 1,6 miljoner.

Skickas till

•
•

Senior universitetsadjunkt Annika Malm, Högskolan i Borås,
annika.malm@hb.se
Förvaltningschef Dag Forsström, arbetslivsförvaltningen Borås Stad,
dag.forsstrom@boras.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 88
Tillkommande ersättning statsbidrag för hantering av
flyktingsituationen/medel till projekt kulturtolkar
Diarienummer HSNS 2016-00033
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 2,0 mnkr av nämndens
tilldelade flyktingmedel till Närhälsans projekt med kulturtolkar.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger nämndens ordförande delegation
att träffa överenskommelse med Närhälsan enligt beslutspunkt 1.

Sammanfattning av ärendet

Närhälsan har ansökt om medel för ett projekt i syfte att öka kunskaper hos
asylsökande och flyktingar om egenvård och hälso- och sjukvårdssystemet.
Närhälsan föreslår att hälsokommunikatörer/ kulturtolkar ska informera och
utbilda asylsökande och flyktingar. Kulturtolkar med utländsk bakgrund och som
har kompetens inom hälso- och sjukvård eller lämplig pedagogisk kompetens
kommer att projektanställas på deltid. De kommer att vara på vårdcentraler, delta
vid BVC-/föräldragrupper, finnas vid barnmorskemottagningar etc. Kulturtolksverksamheten ska vara producentneutral och finnas tillgänglig för såväl privata
som offentliga verksamheter.
Förutom att projektet ökar kunskapen hos flyktingar och asylsökande ges
dessutom personer ökade möjligheter att komma in i svenska arbetslivet genom
att de får ett arbete som kulturtolk.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås bevilja medel till projektet på upp till
2,0 mnkr.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170607

Skickas till

•

Närhälsan, primärvårdschef Marita Bäck, maritha.back@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 89
Information från förvaltningen
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen ger aktuell information.

Regionstyrelsen antog 30 maj rapporten I befolkningens tjänst. Förslag till förändringar finns.
Förslag till beslut till augustinämnden. Regionstyrelsen rekommenderar hälso- och
sjukvårdsstyrelsen att ge anvisningar till hälso- och sjukvårdsnämnderna gällande
uppföljningsansvaret ur ett befolkningsperspektiv och rekommenderar hälso- och
sjukvårdsnämnderna att se över hur arbetsformerna kan förbättras utifrån rapportens slutsatser.
Planen är att södra nämnden kommer att ha rapporten som ett ärende vid sammanträdet i
augusti.
I samband med att Regionfullmäktige behandlade delårsrapporten mars gav fullmäktige
mandat till regionstyrelsen att besluta om omfördelningar mellan regionens sjukhus av beställd
vård i syfte att ge ytterligare förutsättningar att optimalt utnyttja regionens egen kapacitet och
utjämna obalanser inom de områden som omfattas av vårdgarantin. Regionfullmäktige gav
också uppdrag till sjukhusstyrelserna, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälsooch sjukvårdsnämnderna att vidta åtgärder för förenklad administration.

Västra Götalandsregionen byter teleoperatör från Tele2 till Telia. Nya sim-kort delas ut.
Tele2-abonnemangen sista dag är 29 juni.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170607

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 90
Rapporter 2017 till södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kristina Wilhelmsson (M) och Kerstin Berggren (MP) rapporterar från
gymnasiedialogen Drottning Blankas gymnasium i Borås den 30 maj
Hanna Werner (MP), Tony Willner (S), Eva Svantesson (M) och Agneta Jansson
(KD) rapporterar från Sociala investeringar i Västra Götalandsregionen den 30
maj
Tony Willner (S) Hanne Jensen (S) och Oliver Öberg (M) rapporterar från
Habilitering& Hälsa och Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kunskapsseminarium
kring vilka arbetsmetoder som används vid insatser till personer med
funktionsnedsättningar 16 juni.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170607

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 91
Upphandling av öppen specialiserad urologi
Diarienummer HSNS 2016-00148
Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 § Upphandling m.m.
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förfrågningsunderlaget
för upphandling av öppen specialiserad urologi.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare upphandlat avtal med Ola Wahlberg Läkarkonsult AB i Borås inom
urologi upphör 2017-12-31. Avtalet kan inte förlängas och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden gav 2016-10-05 ansvarig tjänsteman att ta fram ett
förfrågningsunderlag för upphandling av urologi.
Förfrågningsunderlaget omfattar anbudsinbjudan, krav på tjänsten avseende
uppdrag och kvalitet, ersättning och ersättningsmodell, allmänna krav och
avtalsvillkor samt bilagor.
Anbudsutvärderingen kommer att baseras på ekonomiskt mest fördelaktiga.
Upphandlingen omfattar vårdtjänster inom specialiserad öppen urologi och
verksamheten ska erbjuda utredning, diagnostik och behandling. Endast
operationer som kan utföras i lokalbedövning och som inte kräver
slutenvårdsresurser ingår i åtagandet. Förutom angivna åtgärder i
ersättningsbilagan kan åtgärder utföras och ersättas enligt Förordning (1994:1121)
om läkarvårdsersättning.
Avtalstiden förslås vara 3 år med beräknad verksamhetsstart 2018-01-01
med möjlighet till förlängning upp till 3 år. Avtalsstarten kan senareläggas vid
försenad driftstart.
Ersättningstaket är 8 miljoner kronor. Utöver årligt talersättningstak finns det
möjlighet för Beställaren att vid behov utöka Leverantörens åtagande med upp till
20 procent.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170602

•

Bilaga Förändringar ifrån nuvarande avtal.pptx

•

Bilaga Kravspecifikation urologi Borås 170519.docx

•

Bilaga Avtalsvillkor- Öppen specialiserad urologi

•

Bilaga Uppfölningsbilaga_Urologi_HSNS

•

Bilaga Anbudsinbjudan - öppen specialiserad urologi 20170519

•

Bilaga Ersättningsbilaga urologi HSNS.xlsx

Skickas till

För kännedom
• Hälso- och sjukvårdsnämnder väster, öster, norr och Göteborg:
hsn@vgregion.se
•

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se

•

Avdelningschef, Leena Ekberg: leena.ekberg@vgregion.se

•

Avdelningschef Koncerninköp: Peter Söderström:
peter.soderstrom@vgregion.se

•

Regionutvecklare Malin Wiklund: malin.wiklund@vgregion.se

För genomförande
• Ansvarig inköpare, Kathe Mandorff: Kathe.mandorff@vgregion.se
• Ansvarig regionutvecklare, Lisbeth Mensas: lisbeth.mensas@vgregion

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 92
Övriga frågor
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tony Willner (S) lyfter frågan om svårigheten att få remiss till specialistvård. En
medborgare som har ett barn med ätovilja bor i Vårgårda och är då knutna till SÄS. Det
finns en specialist på området och det är en Bernadottes klinik i Uppsala men barnet får/har
inte möjligheten att komma dit då det måste remitteras ifrån ett universitetssjukhus vilket
SÄS inte är. Det känns som ett moment 22.
Handläggarna Harriet Johnsson Dimberg och Lisbeth Mensas tar med sig frågeställningen.
Frågan är inte under nämndens ansvar men bra med ett klarläggande från Södra Älvsborgs
sjukhus (SÄS) och/eller Drottning Silvias barnsjukhus (SU) gällande remisser till
specialistvård.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 93
Delegeringsärenden
Beslut

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

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

Beslutsunderlag

1.

Beslut dispens kvälls- och helgöppen mottagning i Ulricehamns
kommun sommaren 2017
Diarienummer HSNS 2016-00172

2.

Beslut dispens kvälls- och helgöppen mottagning i Marks
kommun sommaren 2017
Diarienummer HSNS 2016-00172

3.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2017-05-24
Diarienummer HSNS 2017-00005

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 94
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.

Minnesanteckningar från den politiska referensgruppen för
sociala investeringsmedel 2017-05-12
Diarienummer HSNS 2015-00160

2.

Protokollsutdrag - § 95 2017-05-16 regionfullmäktige, Ledamot
och ersättare i södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2015-00206

3.

Protokollsutdrag -§ 79 2017-05-16 regionfullmäktige,
Ersättningsmodell för sjukhus 2017, rörlig ersättning över tak
Diarienummer HSNS 2016-00168

4.

Väntetids- och tillgänglighetsrapport 2017:4 Regionala
vårdgarantier och tillgänglighetsmål
Diarienummer HSNS 2017-00026

5.

Protokollsutdrag - § 94 2017-04-11 regionstyrelsen, Publicering
av avtal på Västra Götalandsregionens externa hemsida
Diarienummer HSNS 2017-00054

6.

Protokollsutdrag - § 83 2017-05-16 regionfullmäktige, Strategi
för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00076

7.

Sammanställning av tandvårdskliniker som behandlar barn och
unga vuxna i Västra Götalandsregionen, maj 2017
Diarienummer HSNS 2017-00078

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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8.

Rutin för skyddade personuppgifter
Diarienummer HSNS 2017-00079

9.

Protokollsutdrag - § 40 2017-05-24 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Månadsrapport efter april 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

10.

Protokollsutdrag - § 41 2017-05-24 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Mindre verksamhetsdriven investering 2017 vid Södra
Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095

11.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2017-05-08
Diarienummer HSNS 2017-00018

12.

Protokollsutdrag - § 125 2017-05-17 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Användning av avsatta budgetmedel för
psykiatri i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2016-00163

13.

Protokollsutdrag - § 134 2017-05-17 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Fördelning och uppföljning av medel avsedda
för Grön rehab
Diarienummer HSNS 2015-00301

14.

Protokollsutdrag - § 138 2017-05-30 regionstyrelsen, Principer
för varmvattenbassänger i Västra Götalandsregionens ägo
Diarienummer HSNS 2017-00083

15.

Protokollsutdrag - § 140 2017-05-30 regionstyrelsen, Översyn av
Västra Götalandsregionens diarie- och registratorsfunktioner
Diarienummer HSNS 2017-00082

16.

Protokollsutdrag - § 145 2017-05-30 regionstyrelsen,
Sammanträdestider för regionstyrelsen och utskott 2018
Diarienummer HSNS 2017-00084

17.

Protokollsutdrag - § 146 2017-05-30 regionstyrelsen, Uppföljning
av hälso- och sjukvårdsnämndernas arbetsformer
Diarienummer HSNS 2016-00164

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

