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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 25 november 2016
Tid: 09:15 – 12:10
Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås

Närvarande
Beslutande

Christina Brandt, ordförande (M)
Cecilia Andersson, 1:a 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)
Christina Abrahamsson (M)
Stefan Hjertén (M) ersätter Inga Maj Krüger (SD) kl.09:15-09:20 § 154
Andreas Bäckman (SD) ersätter Inga Maj Krüger (SD) kl.09:20-12:10 § 155-183
Kerstin Berggren (MP)
Anita Spjuth (V)
Marita Karlsson (L) ersätter Peder Danesved (L)
Lisa Berglund (KD) ersätter Agneta Jansson (KD)
Ersättare

Eva-Karin Haglund (S)
Camilla Kvibro (S)
Lise-Lotte Hellstadius (S)
Gunnel Österberg (S)
Stefan Hjertén (M) kl. 09:20-12:10
Andreas Johansson (M) kl. 09:45-12:10
Jan-Olof Sund (V)
Hanna Werner (MP)
Eva-Karin Torhem Arnell (C)

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, 2016-11-25

Justerare

Hanne Jensen (S)
Datum och ort för justering

Den 30 november 2016 i Borås
Underskrifter

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

Marita Haglund, (processansvarig)
Tomas Andersson, (ansvarig tjänsteman)
Fredrik Ahlman, (ekonom)
Max Självander, (kommunikatör)
Christina Klaar, (nämndsekreterare)
Harriet Johnson Dimberg, (regionutvecklare)
Lars Paulsson, (regionutvecklare)
Sverker Hänel, (enhetschef)
Andreas Hjertén, (regionutvecklare) § 160-162 via Skype
Tomas Bremholm, (medicinsk rådgivare) § 163via Skype
Anna-Pia Lindeberg, (regionutvecklare) § 166 via Skype
Cecilia Olbin Gard, (regionutvecklare) § 176
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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: 2016-11-25
Datum när anslag sätts upp: 2016-12-01
Datum när anslag tas ned: 2016-12-23
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09:15–12:00
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-32 på föredragningslistan kl. 12:00–12:10
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Innehållsförteckning
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162

§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
Justerare:

Förvaltningen informerar
Rapporter
Uppföljning av vårdöverenskommelsen 2016 med Södra Älvsborgs
Sjukhus
Tillgänglighet Södra Älvsborgs Sjukhus
Tilläggsöverenskommelse 2016 inom rehab mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Tilläggsöverenskommelse 2017 inom rehab mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
Tilläggsöverenskommelse 2016 inom rehab mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
Tilläggsöverenskommelse 2017 inom rehab mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
Tilläggsöverenskommelse 2017 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård avseende utväg
södra Älvsborg och spädbarnsmottagning Alingsås
Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i
Västra Götalandsregionen
Förtydligande av beslutsmandat för sjukresor
Beslut om upphandling av urologi i Borås
Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2017
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Bollebygds kommun
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Borås stad
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Herrljunga kommun
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Marks kommun
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Tranemo kommun
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Ulricehamn kommun
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Vårgårda kommun
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete i Svenljunga kommun
Uppföljning av överenskommelsen för tandhygienist vid Boda
familjecentral
CAN-undersökning om skolelevers drogvanor i Västra Götaland 2016
Detaljbudget 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Ekonomi- redovisning till nämnd 25 november
Plan för intern kontroll och säkerhet 2017
Val till politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel
Justerare:

Justerare:
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§ 181
§ 182

§ 183
§ 184

Justerare:

Rapport Utredning om avtalsuppfyllelse i samband med stängning
Närhälsan Viskafors
Ansökan om dispens från kravet i Krav- och kvalitetsboken för VG
Primärvård 2017 om en kvälls- och helgöppen mottagning i
samverkansområde 8 Södra Älvsborg
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden

Justerare:

Justerare:
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§ 154
Förvaltningen informerar
Diarienummer HSNS 2016-00146
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Presentation av Sverker Hänel, enhetschef på koncernstab hälso- och sjukvård för
processansvariga.
Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman informerar om Måldokument för hälsooch sjukvården. Synpunkter på måldokumentet tas via partigrupperna.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161102

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 155
Rapporter
Diarienummer HSNS 2016-00147
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Rapport från kurser, konferenser, seminarier och dialoger som ledamöter och
ersättare deltagit i hösten 2016.
Kerstin Berggren (MP) rapporterar från konferensen Nationella riktlinjer
missbruk och beroende, 11 oktober
Hanne Jensen (S) rapporterar från gemensam presidieöverläggning mellan de fem
hälso- och sjukvårdsnämnden och folkhälsokommittén, 31 oktober
Hanna Werner (MP) med flera rapporterar från konferensen Våldsförebyggande
arbete för social hållbarhet, 8 november
Cecilia Andersson (C) med flera rapporterar från gymnasiedialog på LBS,
kreativa gymnasiet, 15 november
Christina Brandt (M) och Hanne Jensen (S) rapporterar från MR-dagarna 17-18
november
Christina Brandt (M) med flera rapporterar från medborgardialog med äldre och
funktionshindrade på Mötesplats Norrby, 21 november
Christina Brandt (M) med flera rapporterar från presidiedialog med styrelsen för
Södra Älvsborgs Sjukhus, 22 november
Christina Brandt (M) med flera rapporterar från presidiedialog med
primärvårdsstyrelsen, 23 november
Christina Brandt (M) rapporterar från besök vid vårdcentraler.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161102

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 156
Uppföljning av vårdöverenskommelsen 2016 med Södra
Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2015-00242
Beslut
1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnden får en uppföljning för januari- augusti av delar i vårdöverenskommelsen med
Södra Älvsborgs Sjukhus. Uppföljningen innehåller bland annat information om
tillgänglighet, mobilt ätstörningsteam, utökade resurser 2016 och resultat i kvalitetsregister.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161115

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 157
Tillgänglighet Södra Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2015-00242
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Enligt nämndens interna kontrollplan och tillägget till vårdöverenskommelse 2016
med Södra Älvsborgs Sjukhus informeras nämnden om tillgängligheten vid
sjukhuset.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161115

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 158
Tilläggsöverenskommelse 2016 inom rehab mellan södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra
Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2015-00242
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Tilläggsöverenskommelse
2016 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra
Älvsborgs Sjukhus avseende länssjukvårdsrehabilitering december 2016.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner(S), Mats Tolfsson (S),
Anna Österström (S) och Anita Spjuth (V) deltar inte i beslutet.
Hanne Jensen (S) lämnar följande protokollsanteckning för den
socialdemokratiska gruppen:
Då vi Socialdemokrater hela tiden haft ett annat förslag avseende Samrehab kan
vi inte delta i beslutet om tilläggsöverenskommelsen med SÄS och väljer därför
att inte delta i beslutet.
Nämnden medger att protokollsanteckning från Hanne Jensen (S) får bifogas
protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Utgångspunkter
Samverkansavtalet rörande rehabiliteringsverksamhet i Mark, Svenljunga och
Tranemo-området (Samrehab) avvecklats den 30 november 2016. I vårdöverenskommelse 2017 har parterna enats om att träffa en tilläggsöverenskommelse om utökade rehabiliteringsinsatser då samverkansavtalet avvecklas.
Denna tilläggsöverenskommelse är upprättad för att reglera ansvarsområden och
kostnader för verksamheten.
Uppdrag
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ska från och med 1 december 2016 fullgöra
länssjukvårdsrehabilitering i egen regi.
SÄS kommer att i sin verksamhet ta ansvar för rehabiliterande insatser för alla
innevånare i upptagningsområdet på ett likvärdigt sätt. Som exempel på
arbetsuppgifter för paramedicinare kan nämnas rehabilitering av patienter efter
operation, tränings- och rehabiliteringsprogram, för återgång till normalt liv,
funktionsbedömningar av patienter, utprovning och anpassning av hjälpmedel,
nutrition och understödd hemgång samt uppföljning i öppen vård.
Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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I Skene kommer rehabiliterande insatser att ske i slutenvård avseende de 24
vårdplatser som är i drift. Tolv platser är avsedda för medicinsk geriatrik och fyra
är avsedda för palliativ vård och strokevård. Åtta vårdplatser betecknas som
ortopediska och inriktar sig på vård efter planerade höft- och knäproteser.
I öppenvård kommer de rehabiliterande insatserna att riktas till de mottagningar
och funktioner som finns i Skene, exempelvis dagkirurgi, hud- och
hjärtmottagning och dialysenhet. Hjärtsvikt och hjärthändelser bedöms och
rehabiliteras enligt nationella riktlinjer. Vidare finns paramedicinsk
specialistkompetens för reumatologi, handmottagning och ortopedmottagning.
Till detta skall läggas tillgång till dietistkompetens för närings- och
nutritionsfrågor.
Ekonomisk ersättning
Södra Älvsborgs Sjukhus ersätts med 800 tkr under december månad 2016.
Finansiering sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens anslag för
länssjukvård, offentliga sjukhus i Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161111

Skickas till

För kännedom:
• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus:
sas@vgregion.se
• Avdelningschef för verksamhetsuppföljning Rolf Ottosson:
rolf.ottosson@vgregion.se
För genomförande:
• T f sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus Kaarina Sundelin:
sas@vgregion.se
• Avdelningschef Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal Leena Ekberg:
leena.ekberg@vgregion.se

För handläggning:
• Regionutvecklare Harriet Johnson Dimberg,
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se
• Enhetschef ekonomi Hälso- och sjukvård Anna Erlingsdotter-Wass:
anna-erlingsdotter-wass@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 159
Tilläggsöverenskommelse 2017 inom rehab mellan södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra
Älvsborgs Sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Tilläggsöverenskommelse
2017 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra
Älvsborgs Sjukhus avseende länssjukvårdsrehabilitering januari och
februari 2017
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner(S), Mats Tolfsson (S),
Anna Österström (S) och Anita Spjuth (V) deltar inte i beslutet.
Hanne Jensen (S) lämnar följande protokollsanteckning för den
socialdemokratiska gruppen:
Då vi Socialdemokrater hela tiden haft ett annat förslag avseende Samrehab kan
vi inte delta i beslutet om tilläggsöverenskommelsen med SÄS och väljer därför
att inte delta i beslutet.
Nämnden medger att protokollsanteckning från Hanne Jensen (S) får bifogas
protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Utgångspunkter
Samverkansavtalet rörande rehabiliteringsverksamhet i Mark, Svenljunga och
Tranemo-området (Samrehab) avvecklas den 30 november 2016. I vårdöverenskommelse 2017 har parterna enats om att träffa en tilläggsöverenskommelse om
utökade rehabiliteringsinsatser då samverkansavtalet avvecklas. Denna tilläggsöverenskommelse gäller till och med februari 2017. I början av 2017 kommer
parterna att besluta om en överenskommelse som gäller från och med mars 2017.
Uppdrag
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) ska från och med 1 december 2016 fullgöra
länssjukvårdsrehabilitering i egen regi.
SÄS kommer att i sin verksamhet ta ansvar för rehabiliterande insatser för alla
invånare i upptagningsområdet på ett likvärdigt sätt. Som exempel på
arbetsuppgifter för paramedicinare kan nämnas rehabilitering av patienter efter
operation, tränings- och rehabiliteringsprogram, för återgång till normalt liv,

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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funktionsbedömningar av patienter, utprovning och anpassning av hjälpmedel,
nutrition och understödd hemgång samt uppföljning i öppen vård.
I Skene kommer rehabiliterande insatser att ske i slutenvård avseende de 24
vårdplatser som är i drift. Tolv platser är avsedda för medicinsk geriatrik och fyra
är avsedda för palliativ vård och strokevård. Åtta vårdplatser betecknas som
ortopediska och inriktar sig på vård efter planerade höft- och knäproteser.
I öppenvård kommer de rehabiliterande insatserna att riktas till de mottagningar
och funktioner som finns i Skene, exempelvis dagkirurgi, hud- och
hjärtmottagning och dialysenhet. Hjärtsvikt och hjärthändelser bedöms och
rehabiliteras enligt nationella riktlinjer. Vidare finns paramedicinsk specialistkompetens för reumatologi, handmottagning och ortopedmottagning. Till detta sk
läggas tillgång till dietistkompetens för närings- och nutritionsfrågor.
Ekonomisk ersättning
Södra Älvsborgs Sjukhus ersätts med 800 tkr per månad under januari och februari
2017. Finansiering sker inom ramen för södra hälso- och sjukvårdsnämndens anslag
för länssjukvård, offentliga sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161111

Skickas till

För kännedom:
• Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus: sas@vgregion.se
• Avdelningschef för verksamhetsuppföljning Rolf Ottosson:
rolf.ottosson@vgregion.se
För genomförande:
• T f sjukhusdirektör Södra Älvsborgs Sjukhus Kaarina Sundelin:
sas@vgregion.se
• Avdelningschef Kvalitetsstyrning, uppdrag och avtal Leena Ekberg:
leena.ekberg@vgregion.se
För handläggning:
• Regionutvecklare Harriet Johnson Dimberg,
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se
• Enhetschef ekonomi Hälso- och sjukvård Anna Erlingsdotter-Wass:
anna-erlingsdotter-wass@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 160
Tilläggsöverenskommelse 2016 inom rehab mellan södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd
primärvård
Diarienummer HSNS 2015-00211
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse
2016 med styrelsen för beställd primärvård avseende rehab.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner(S), Mats Tolfsson (S),
Anna Österström (S) och Anita Spjuth (V) deltar inte i beslutet.
Hanne Jensen (S) lämnar följande protokollsanteckning för den
socialdemokratiska gruppen:
Då vi Socialdemokrater hela tiden haft ett annat förslag avseende Samrehab kan
vi inte delta i beslutet om tilläggsöverenskommelsen med Beställd primärvård och
väljer därför att inte delta i beslutet.
Nämnden medger att protokollsanteckning från Hanne Jensen (S) får bifogas
protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Mark och Svenljunga och Västra Götalandsregionen har under
flera års tid samverkat inom rehabilitering inom ramen för Samrehab.
Verksamheten avslutas i förtid den 30 november 2016 (D-nr RS 2016-03031).
Intentionen i 2016 års tilläggsöverenskommelse mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård är att säkra
rehabiliteringen på primärvårdsnivå i Mark och Svenljunga. Därför föreslås
nämnden teckna ett tidsbegränsat uppdrag om rehab med Närhälsan som utförare;
med möjlighet att säga upp avtalet med tre månaders varsel.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161103

Skickas till

•
•
•

Styrelsen för Beställd Primärvård, ordförande Linn Brandström,
primarvarden@vgregion.se linn.brandstrom@vgregion.se
Per Nyström, ekonomichef Närhälsan, per.o.nystrom@vgregion.se
Rolf Ottosson, avdelningschef verksamhetsuppföljning, för kännedom
rolf.ottosson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 161
Tilläggsöverenskommelse 2017 inom rehab mellan södra
hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd
primärvård
Diarienummer HSNS 2016-00126
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelse
2017 med styrelsen för beställd primärvård avseende rehab.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner(S), Mats Tolfsson (S),
Anna Österström (S) och Anita Spjuth (V) deltar inte i beslutet.
Hanne Jensen (S) lämnar följande protokollsanteckning för den
socialdemokratiska gruppen:
Då vi Socialdemokrater hela tiden haft ett annat förslag avseende Samrehab kan
vi inte delta i beslutet om tilläggsöverenskommelsen med Beställd primärvård och
väljer därför att inte delta i beslutet.
Nämnden medger att protokollsanteckning från Hanne Jensen (S) får bifogas
protokollet.
Sammanfattning av ärendet

Kommunerna i Mark och Svenljunga och Västra Götalandsregionen har under
flera års tid samverkat inom rehabilitering inom ramen för Samrehab.
Verksamheten avslutas i förtid den 30 november 2016 (D-nr RS 2016-03031).
Intentionen i 2016 års tilläggsöverenskommelse mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård är att säkra
rehabiliteringen på primärvårdsnivå i Mark och Svenljunga. Därför föreslås
nämnden teckna ett tidsbegränsat uppdrag om rehab med Närhälsan som utförare;
med möjlighet att säga upp avtalet med tre månaders varsel.
Tilläggsöverenskommelsen är möjlig att säga upp om en ny aktör eller Närhälsan
ansöker om etablering inom valfrihetssystemet (LOV) Vårdval Rehab.
Tilläggsöverenskommelsen gäller dock längst till 31 december 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161103

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Skickas till

•
•
•

Styrelsen för Beställd Primärvård, primarvarden@vgregion.se
Per Nyström, ekonomichef Närhälsan, per.o.nystrom@vgregion.se
Rolf Ottosson, avdelningschef verksamhetsuppföljning, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 162
Tilläggsöverenskommelse 2017 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
avseende utväg södra Älvsborg och spädbarnsmottagning
Alingsås
Diarienummer HSNS 2016-00126
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tilläggsöverenskommelsen
2017 avseende Utväg Södra Älvsborg samt spädbarnsmottagning Alingsås
med styrelsen för beställd primärvård.
Sammanfattning av ärendet

Utväg arbetar mot våld i nära relationer, målgruppen är personer som utsätts för
våld i nära relation samt barn som bevittnat våld. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda är överens om att kommunerna ökar sin
andel av finansieringen, till en 50/50-finansiering, samt överens om att utöka
verksamheten med partnernas andel av en tjänst.
Spädbarnsmottagningen i Alingsås har ett områdesansvar för Herrljunga och
Vårgårda kommuner. I nämndens arbete med att stärka arbetet med preventiva
insatser för små barn och deras föräldrar kommer uppdraget till spädbarnsmottagningen att ses över inför vårdöverenskommelsen 2018. Arbetet sker i
samverkan med beställd primärvård och omgivande kommuner.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161116

Skickas till

•
•

Styrelsen för beställd primärvård, primarvarden@vgregion.se
monica.runnquist@vgregion.se
Per Nyström, ekonomichef Närhälsan, per.o.nystrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 163
Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata
vårdgivare i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2016-00141
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Rutin för uppföljning av
offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen
gäller inom nämndens uppföljningsansvar.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att återrapportering av
rutinmässig uppföljning ska ske samlat en gång per verksamhetsår.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att återrapportering av
eventuella fördjupade uppföljningar ska ske när behov är påkallat.
Sammanfattning av ärendet

Sedan 2015-01-01 ska regionfullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra uppföljning
och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet. Som offentlig organisation är Västra Götalandsregionen beroende av
allmänhetens förtroende för medarbetarnas saklighet och opartiskhet. Granskning och
uppföljning av vårdgivares verksamheter måste ske på ett tillförlitligt och ändamålsenligt
sätt. Resultaten från granskningarna måste även hanteras likvärdigt. Det är därför angeläget
att processen är tydlig och ändamålsenlig. Uppföljning hanteras på likartat sätt oavsett om
verksamheten drivs i egen regi eller av privata utförare för att säkra trovärdighet samt ge
en helhetsbild av vårdens utförande.
Rutin för uppföljning av offentligt finansierade privata vårdgivare i Västra
Götalandsregionen ger förslag på hur uppföljnings- och kontrollverksamheten ska
genomföras och, vad gäller fördjupad uppföljning, kunna organiseras.
Dokumentet fastställdes som regiongemensam rutin av hälso- och
sjukvårdsstyrelsen 2016-06-16. För att även omfatta verksamheter inom
södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt tydliggöra nämndens behov av insyn
och återkoppling behöver rutiner och tidplaner beslutar nämnden att rutinen gäller
inom nämndens ansvar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161101

Skickas till

Avdelningschef Leena Ekberg för verkställighet, leena.ekberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 164
Förtydligande av beslutsmandat för sjukresor
Diarienummer HSNS 2016-00014
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att i
samverkan med tjänstemän för servicenämnden och Västtrafik ta fram
gemensamma rutiner för samråd kring sjukreseverksamheten.
2. Rutinerna ska vara klara senast mars 2017.
3. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar
på sin begäran den 26 februari 2016 om förtydligande av beslutsmandat
för sjukresor.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har den 26 februari 2016 begärt att Koncernkontoret
förtydligar beslutsmandat för sjukreseverksamheten. Nämnden vill även få förslag på
lämplig organisatorisk tillhörighet för sektion sjukresor samt få belyst om det finns behov
av att förändra regelverket för sjukresor.
Bakgrunden är att det finns oklarheter i uppdrag, beslutsmandat och ansvarsfördelning för
sjukreseverksamheten. Sjukreseverksamheten regleras idag genom reglementen och avtal
med flera olika parter vilket har skapat otydlighet framförallt när det gäller vem som har
rätt att ändra utbud, initiera upphandlingar och göra tilläggsbeställningar. I grunden
handlar det mångt och mycket om hur samråd sker mellan de olika aktörerna. I ett
tjänsteutlåtande (daterat 2016-09-12) till regionstyrelsen klargörs ansvarsfördelningen som
gäller för dagens sjukreseverksamhet och även några av de oklarheter som finns.
Servicenämnden har begärt att regionstyrelsen förtydligar sjukreseverksamhetens uppdrag.
I detta ärende beslutade regionstyrelsen den 27 september 2016 att rekommendera hälsooch sjukvårdsnämnderna, servicenämnden och styrelsen för Västtrafik att ta fram
gemensamma rutiner för hur samråd med mera ska gå till. Koncernkontoret föreslår att
hälso- och sjukvårdsnämnden följer denna rekommendation.
Koncernkontoret finner inte anledning att i dagsläget föreslå någon förändring av den
organisatoriska tillhörigheten för sektion sjukresor.
Koncernkontoret föreslår slutligen att Regionservice fortsätter och slutför den utredning
om förändrat regelverk som pågår inom sektion sjukresor.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161109

Skickas till

•
•
•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnderna, hsn@vgregion.se, för kännedom
Servicenämnden, servicenamnden@vgregion.se, för kännedom
Västtrafik AB, vasttrafik@vasttrafik.se, för kännedom
Leena Ekberg, leena.ekberg@vgregion.se, koncernkontoret

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 165
Beslut om upphandling av urologi i Borås
Diarienummer HSNS 2016-00148
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag
att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av urologi med
beräknad verksamhetsstart 2018-01-01.
Sammanfattning av ärendet

Tidigare upphandlat avtal med Ola Wahlberg Läkarkonsult AB i Borås gällande
urologi i öppenvård och operativa ingrepp som inte kräver slutenvård, upphör
2017-12-31. Avtalet omfattar 2200 läkarbesök årligen. I avtalet ingår att avlasta
Södra Älvsborgs Sjukhus avseende nybesök.
Väntetiden inom urologi ökar i regionen och endast omkring hälften av
patienterna får en tid inom vårdgarantin.
Vårdgivaren har sin mottagning i Borås och avtalet kan inte förlängas, därför
föreslås att en ny upphandling ska göras.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161005

Skickas till

För kännedom:
• Avdelningschef, Leena Ekberg, leena.ekberg@vgregion.se
• Regionutvecklare, Gunnel Sjöberg, gunnel.sjoberg@vgregion.se
• Nämndekonom, Fredrik Ahlman, fredrik.ahlman@vgregion.se
• Avtalsinnehavare, Ola Wahlberg ola.w@telia.com
För genomförande:
• Regionutvecklare, Githa Flemmich, githa.flemmich@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 166
Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2017
Diarienummer HSNS 2016-00159
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Primärvård
Rehabilitering.
Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllelse till
de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och
kvalitetsbok Vårdval Rehab. Uppföljningen ska också ge underlag till redovisning
av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården.
Uppföljningen utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget krav- och
kvalitetsboken, resultat av tidigare uppföljningar och prioriterings- och riskanalys
samt de övergripande mål som fastställts i fullmäktige, styrelser och nämnder.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161026

Skickas till

Anna-Pia Lindeberg för kännedom, anna-pia.lindeberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 167
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun
Diarienummer HSNS 2016-00041
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Bollebygds kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Bollebygds kommun prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017, barn
och ungas uppväxt villkor, ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) och spel,
hälsofrämjande livsmiljö och främja folkhälsoinsatser hos förening och
frivilligorganisation. Exempel på insatser är föräldrastöd, hälsofrämjande skola,
skolnärvaro, främja mötesplatser samt minska bruket av alkohol, narkotika
dopning, tobak och spel.
Planen bygger på vision Bollebygd 2025, södra hälso- och sjukvårdsnämndens
mål- och inriktning 2017-2019, andra relevanta regionala styrdokument samt det
övergripande nationella folkhälsomålet. Avdelning folkhälsa bedömer att
verksamhetsplanen stämmer överens med intentionen i folkhälsoavtalen och
föreslår att nämnden att godkänner verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Bollebygds kommun, kommunen@bollebygd.se
Bollebygds kommun, Peter Callsen, peter.callsen@bollebygd.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 168
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Borås stad
Diarienummer HSNS 2016-00042
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Borås Stads
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Borås Stad prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017,
föräldraskapsstöd, trygghetsskapande, brottsförebyggande, drogförebyggande och
skadeförebyggande arbete, uppföljning genom välfärdsbokslut, främja psykisk
hälsa samt lokalt inflytande och demokratifrågor. Exempel på insatser är
medborgarinflytande och demokratistärkande, att stärka befolkningen in
resurssvaga områden, socialt stöd, satsningar på fysisk aktivet samt att förbättra
matvanorna i befolkningen.
Planen bygger på kommunens Vision 2025, södra hälso- och sjukvårdsnämndens
mål- och inriktning 2017-2019, andra relevanta regionala och lokala
styrdokument samt det övergripande nationella folkhälsomålet. Avdelning
folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med intentionen i
folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Borås Stad, boras.stad@boras.se
Borås Stad, folkhälsostrateg Susanne Carlsson,
susanne.carlsson@boras.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 169
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun
Diarienummer HSNS 2016-00043
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Herrljunga kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Herrljunga kommun prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017, trygga
och goda uppväxtvillkor, psykisk ohälsa, livsstil och levnadsvanor, trygghetsskapande arbete samt jämställdhet, integration, delaktighet och demokrati.
Exempel på insatser är familjecentral, föräldrastöd, aktiv fritid, drogförebyggande
arbete, våld i nära relationer, handlingsplan för jämställdhetsarbete,
integrationspolicy samt ungdomsråd.
Planen bygger på kommunens Utvecklingsplan Växtkraft 10 000 folkhälsomål
södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktning 2017-2019, andra
relevanta regionala styrdokument samt det övergripande nationella
folkhälsomålet. Avdelning folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen stämmer
överens med intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att
godkänner verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Herrljunga kommun, herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Herrljunga kommun, folkhälsostrateg Viveca Lundahl,
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se , för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 170
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Marks kommun
Diarienummer HSNS 2016-00044
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Marks kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Marks kommun prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017, goda
uppväxtvillkor, unga kvinnors hälsa, goda levnadsvanor för vuxna och äldre,
tillgänglighetsinsatser samt övergripande strategiskt arbete. Exempel på insatser
är skapa samsyn om tidiga insatser, föräldrastöd, främja psykisk hälsa och socialt
stöd, sprida kunskap, fullföljda studier, integrera folkhälsoperspektivet i
kommunens styr- och ledningssystem samt arbeta fram en långsiktig plan för det
lokala folkhälsoarbetet.
Planen bygger på södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktning 20172019, andra relevanta regionala styrdokument, lokala styrdokument samt det
övergripande nationella folkhälsomålet. Avdelning folkhälsa bedömer att
verksamhetsplanen stämmer överens med intentionen i folkhälsoavtalen och
föreslår att nämnden att godkänner verksamhetsplanen
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Marks kommun, markskommun@mark.se
Marks kommun, folkhälsostrateg Lina Sjöstrand, lina.sjostrand@mark.se
för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 171
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Tranemo kommun
Diarienummer HSNS 2016-00046
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Tranemo kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Tranemo kommun prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017,
delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor samt tobak,
alkohol, droger, dopning och spel. Exempel på insatser är integration och
jämlikhet, fullföljd grundskola och gymnasieutbildning, föräldrastöd, psykisk
hälsa samt främja goda levnadsvanor, ungas hälsa.
Planen bygger på kommunens övergripande mål med folkhälsoarbetet i Tranemo,
att bevara den hälsa som finns, att lyfta fram den men samtidigt arbeta
förebyggande för att förhindra att ohälsa uppkommer, södra hälso- och
sjukvårdsnämndens Mål- och inriktning 2017-2019 samt det övergripande
nationella folkhälsomålet. Avdelning folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen
stämmer överens med intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att
godkänner verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Tranemo kommun, kommun@tranemo.se
Tranemo kommun, folkhälsostrateg Helena Söderberg,
helena.soderberg@tranemo.se , för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 172
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamn kommun
Diarienummer HSNS 2016-00047
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Ulricehamn kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Ulricehamns kommun prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017, goda
livsvillkor med fokus på målet fullföljd grundskola och fullföljd gymnasieutbildning. Exempel på insatser är att utveckla föräldrastöd och minskad
användning av alkohol, narkotika, tobak och dopning, minska utanförskap för
nyanlända, hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor samt trygghetsskapande
arbetet och årlig folkhälsovecka.
Planen bygger på södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktning 20172019 samt relevanta regionala styrdokument, det övergripande nationella
folkhälsomålet, som också är Ulricehamn kommuns övergripande folkhälsomål
sam relevanta kommunala styrdokument med koppling till folkhälsa. Avdelning
folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med intentionen i
folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se
Ulricehamns kommun, folkhälsostrateg Britt Thorell,
britt.thorell@ulricehamn.se, för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 173
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Vårgårda kommun
Diarienummer HSNS 2016-00048
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Vårgårda kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.

Sammanfattning av ärendet

Vårgårda kommun prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017, barn och
ungas uppväxtvillkor, hälsofrämjande livsstil, delaktighet och inflytande samt
säkerhet och trygghet. Exempel på insatser inom områdena är att stödja
utveckling av arbetet med föräldrastöd, utveckla strategier för att minska bruket
av alkohol och tobak, främja fysisk aktivitet och kostvanor sam utveckla arbetet
med våld i nära relationer.
Planen bygger på södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål och inriktningsdokument, Vårgårda kommuns övergripande verksamhetsplan för perioden 20162018, kommunens strategiska plan för folkhälsa, avtalen mellan och kommunen
och södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt det övergripande nationella
folkhälsomålet. Avdelning folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen stämmer
överens med intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att
godkänner verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Vårgårda kommun, kommunen@vargarda.se
Vårgårda kommun, folkhälsostrateg Robert Hagström,
robert.hagstrom@vargarda.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 174
Verksamhetsplan 2017 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Svenljunga kommun
Diarienummer HSNS 2016-00053
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Svenljunga kommuns
verksamhetsplan för samverkan och samfinansiering av lokalt
folkhälsoarbete 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att finansieringen sker
inom ramen för nämndens folkhälsobudget.
Sammanfattning av ärendet

Svenljunga kommun prioriterar, i sin verksamhetsplan för folkhälsa 2017,
delaktighet och inflytande, brottsförebyggande och trygghetsskapande, minskad
droganvändning och utvecklat föräldrastöd samt kost och fysisk aktivitet.
Exempel på insatser är för att främja integration, fullföljda studier, kost och fysisk
aktivitet, fortbildning och utbildning samt drogförebyggande insatser.
Planen bygger på fyra kommunala målområden och tio fullmäktigemål, södra
hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktning 2017-2019, andra relevanta
regionala styrdokument samt det övergripande nationella folkhälsomålet.
Avdelning folkhälsa bedömer att verksamhetsplanen stämmer överens med
intentionen i folkhälsoavtalen och föreslår att nämnden att godkänner
verksamhetsplanen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

•
•

Svenljunga kommun, kansliet@svenljunga.se
Svenljunga kommun, folkhälsostrateg Kristina Sunebrand,
kristina.sunebrand@svenljunga.se , för kännedom.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 175
Uppföljning av överenskommelsen för tandhygienist vid
Boda familjecentral
Diarienummer HSNS 2016-00092
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att
senast april 2018 redovisa projektets slutrapport.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknade 2013 en överenskommelse med
tandvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen gällande ett samverkansprojekt där
en tandhygienist finns placerad på Boda familjecentral. Projektet syftar till att
utveckla folkhälsoarbetet med målsättning att skapa goda levnadsvanor ur både
munhälsosynpunkt och allmän hälsosynpunkt hos familjer som besöker
familjecentralen. Detta sker genom att en tandhygienist är verksam på Boda
familjecentral och som ska komplettera, inte ersätta, nuvarande verksamhet.
Enligt planen för internkontroll 2016 ska överenskommelsen med tandhygienist
vid Boda familjecentral följas upp på nämndes möte i november 2016. Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i juni 2016 om att förlänga projektet ett
år, vilket innebär att projektet löper fram till 31 december 2017. En slutrapport för
projektet kommer att finnas tillgänglig i början av 2018.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161027

Skickas till

Tomas Andersson, tomas.p.andersson@vgregion.se
Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 176
CAN-undersökning om skolelevers drogvanor i Västra
Götaland 2016
Diarienummer HSNS 2016-00162
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt
kompetenscentrum som arbetar för minskade skador av alkohol och andra droger i
samhället. Under våren 2016 svarade Västra Götalands ungdomar i årskurs nio
och år två på gymnasiet på frågor om sin användning och erfarenhet av alkohol,
narkotika, dopningsmedel och tobak. Ungdomarna svarade även på frågor kring
spelvanor, fritid, skola och familj.
Undersökningen genomfördes av CAN, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Arbetet har skett i
nära samarbete med kommunerna och länsstyrelsen.
Resultatet från CAN-undersökningen ska enligt nämndens plan för internkontroll
redovisas på södra hälso- och sjukvårdsnämndens möte i november 2016. Det
sammanlagda resultatet har sammanställts i en rapport som ger en enhetlig och
samlad bild av hur droganvändningen ser ut bland kommunernas unga invånare i
Västra Götaland.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161107

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 177
Detaljbudget 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00160
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Detaljbudget 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att
ta fram förslag på utvecklingsområden för förbättrad folkhälsa.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner(S), Mats Tolfsson (S),
Anna Österström (S) och Anita Spjuth (V) deltar inte i beslutet.
Hanne Jensen (S) lämnar följande protokollsanteckning för den
socialdemokratiska gruppen:
Vi Socialdemokrater yrkade avslag då besluten om vårdöverenskommelserna
2017 togs. Vi ansåg att den finansiering som den politiska ledningen tilldelade
den södra nämnden inte kunde säkerställa den hälso- och sjukvård som
innevånarna i nämndens ansvarsområde behövde. Hade vår budget antagits hade
situationen varit annorlunda. Därför avstår vi från att delta i beslutet i detta
ärende.
Nämnden medger att protokollsanteckning från Hanne Jensen (S) får bifogas
protokollet..
Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionens budget 2017 innehåller prioriterade mål och fokusområden som
syftar till att säkerställa att organisationen som helhet arbetar med det som
regionfullmäktige har beslutat. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens arbete fokuserar på
fyra av regionfullmäktiges prioriterade mål:
• Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska
• Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk
sjukdom ska förbättras
• Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas
• Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras.
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens två prioriterade fokusområden är:
• God tillgänglighet inom tandvård och hälso- och sjukvård
• En väl fungerande närvårdssamverkan som innebär att invånare med behov av
vård- och omsorgsinsatser från kommun och region ska erbjudas detta i en obruten
vårdprocess/-kedja.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Nämnden lägger för år 2017 en budget i balans. Nämnden har också i budgeten
kunnat öka ersättningsnivåerna framförallt mot sjukhussidan, men viss
förstärkning finns även mot beställd primärvård.
I budgetposten folkhälsa finns avsatt 1 mnkr för utvecklingsinsatser. Nämnden
föreslås ge uppdrag till ansvarig tjänsteman att komma med förslag på hur dessa
medel kan användas för att förbättra folkhälsan.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161031

Skickas till

•

rapport@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 178
Ekonomi- redovisning till nämnd 25 november
Diarienummer HSNS 2016-00020
Beslut

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

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per oktober 2016.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161031

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 179
Plan för intern kontroll och säkerhet 2017
Diarienummer HSNS 2016-00143
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Plan för intern kontroll och
säkerhet 2017.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska varje nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med fullmäktiges mål och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunallagen säger också att nämnden ska se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer för intern kontroll ska varje nämnd
och styrelse genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån denna
upprätta en plan för den interna kontrollen. I samband med södra hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde 27 oktober arbetade nämndens ledamöter och
ersättare med en riskanalys som ligger till grund för föreslagen Plan för intern
kontroll och säkerhet 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161025

Skickas till

•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, dnr RS 2016-05273

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 180
Val till politisk referensgrupp till sociala investeringsmedel
Diarienummer HSNS 2015-00160
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Anita Spjuth (V) som nämndens
representant i den politiska representantgruppen till Sociala investeringsmedel under perioden 2016-01-01 – 2018-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Regionutvecklingsnämnden fick i uppdrag att koordinera genomförandet av
sociala investeringsmedel i samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnderna,
folkhälsokommittén och rättighetskommittén. En politisk referensgrupp tillsattes
2015. Anita Spjuth (V) var utsedd representant 2015-05-01 – 2015-12-31 för
södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161114

Skickas till

•
•

Maria Gäbel, maria.gabel@vgregion.se
Britt-Marie Gustavsson, britt-marie.gustavsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 181
Rapport Utredning om avtalsuppfyllelse i samband med
stängning Närhälsan Viskafors
Diarienummer HSNS 2015-00125
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

I samband med stängningen av Närhälsan Viskafors vårdcentral våren 2016
framkom klagomål gällande hanteringen av utfärdade förskrivningar för
medicinska hjälpmedel för diabetes och inkontinens samt utfärdade remisser för
fotvård.
Koncernkontoret kan konstatera att stängningen av Närhälsan Viskafors
vårdcentral delvist har organiserats på bristfälligt sätt på grund av otydlighet i
informationsöverföring. Detta har lett till besvärliga situationer för före detta
patienter. Däremot har inga felaktigheter kunnat påvisas i utredningen och
Närhälsan Viskafors vårdcentral har uppfyllt sitt avtal gällande Krav- och
kvalitetsboken VG Primärvård 2016, kapitel 8, 12§.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161115

Skickas till

•

Ann-Katrin Schutz, ann-katrin.schutz@vgregion.se, regionutvecklare,
Koncernkontoret

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 182
Ansökan om dispens från kravet i Krav- och kvalitetsboken
för VG Primärvård 2017 om en kvälls- och helgöppen
mottagning i samverkansområde 8 Södra Älvsborg
Diarienummer HSNS 2016-00172
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar dispens från kravet om en
kvälls- och helgöppen mottagning i Ulricehamn under 2017, under
förutsättning att mottagningen i Ulricehamn har ett fortsatt öppethållande
sex timmar per helgdag som under 2016 och att en kvälls- och helgöppen
mottagning i Borås har öppet enligt kraven i Krav- och kvalitetsbok för
VG Primärvård 2017.
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar dispens från kravet om en
kvälls- och helgöppen mottagning i Skene (Mark) under 2017, under
förutsättning att mottagningen i Skene (Mark) har ett fortsatt
öppethållande fyra timmar kvällstid måndag till och med fredag och sex
timmar per helgdag som under 2016 och att en kvälls- och helgöppen
mottagning i Borås har öppet enligt kraven i Krav- och kvalitetsbok för
VG Primärvård 2017.
3. Beslutet om dispens i punkt 1 och 2 gäller under förutsättning att en
ansökan som är underskriven av samtliga parter inkommer till nämnden.
4. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar till hälso- och
sjukvårdsstyrelsen att fatta beslut om den särskilda ersättningen för
deltagande i kvälls- och helgöppen mottagning som införs i Krav- och
kvalitetsbok för VG Primärvård 2017.
Sammanfattning av ärendet

En ansökan om dispens har inkommit från joursamverkan Södra Älvsborg där
samtliga vårdcentraler, offentliga och privata, i samverkansområde 8 Sjuhärad,
där Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn kommuner
ingår.
I samverkansområde 8, Södra Älvsborg, drivs idag tre kvälls- och helgöppna
mottagningar, även kallade jourcentraler. En är i Borås och har öppet
vardagskvällar klockan 17-22 och sex timmar under helgdagar, enligt de krav som
finns i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård 2016. Den andra är i
Ulricehamn och är öppen sex timmar under helgdagar, men inte under kvällstid.
Den tredje är i Skene (Mark) och har öppet vardagskvällar klockan 17-21 och sex
timmar under helgdagar.
I Krav- och kvalitetsboken för 2017 anges att kvälls- och helgöppna mottagningar
ska finnas i Borås, i Ulricehamn och i Skene (Mark), vilket innebär en utökning i

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Ulricehamn till att även bedriva kvällsmottagning för akuta primärvårdsinsatser
och i Skene (Mark) att förlänga öppethållandet en timma kvällstid.
Intentionen med att namnge kommuner där jourcentral ska finnas var att bevara
den jourstruktur som finns idag, och inte primärt att utöka utbudet. Därför finns
grund att bevilja dispens för enheterna Ulricehamn och Skene (Mark) som i och
med den nya skrivningen skulle behöva utöka verksamheten 2017 i jämförelse
med 2016.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 161124

Skickas till

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerare:

Dag Bjurklint, Herkules vårdcentral, dag.bjurklint@ptj.se
Percy Isberg, Alléklinken Sleipner vårdcentral, percy.isberg@ptj.se
Eva Angesjö, Brämhult vårdcentral, eva.angesjo@ptj.se
Gerhard Andersson, Viskaforskliniken, gerhard.andersson@ptj.se
Björn Bonnevier, HälsoBrunnen, bjorn.bonnevier@ptj.se
Sukhdeep Singh, Cityläkarna, sukdeep.singh@citylakarnaboras.se
Sven Strand, Sätila vårdcentral, sven@ravlandavardcentral.se
Närhälsan samverkansområde 8, Maritha Bäck
maritha.back@vgregion.se
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hss@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 183
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.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2016-10-21
Diarienummer HSNS 2016-00026

2.

Deltagande i seminarie Insatser för funktionsnedsatta, FoU
Sjuhärad Välfärd
Diarienummer HSNS 2015-00333

3.

Deltagande i konferensen Våldsförebyggande arbete för social
hållbarhet för Hjertén (M), Jensen (S), Johansson (M),
Kristiansen (S), Krüger (SD), Kvibro (S), Svantesson (M),
Werner (MP), Willner (S) och Öberg (M)
Diarienummer HSNS 2015-00333

4.

Deltagande i konferensen MR-dagarna, Mänskliga
Rättighetsdagarna, för Christina Brandt
Diarienummer HSNS 2015-00333

5.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier mm 2016,
Mänskliga Rättighetsdagarna, för Hanne Jensen
Diarienummer HSNS 2015-00333

6.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier mm 2016, Women
and alcohol, för Hanne Jensen
Diarienummer HSNS 2015-00333

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 184
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.

Protokollsutdrag - § 87 2016-10-24 kommunstyrelsen Bollebygds
kommun, Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet
2017 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds
kommun
Diarienummer HSNS 2016-00041

2.

Protokollsutdrag - § 86 kommunstyrelsen Bollebygds kommun,
Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017-2020
mellan Bollebygds kommun och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00041

3.

Protokollsutdrag - § 153 2016-06-19 kommunstyrelsen
Herrljunga kommun, Samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017-2020 mellan Herrljunga kommun och södra
hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00043

4.

Protokollsutdrag - § 132 kommunstyrelsen Marks kommun,
Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och
Marks kommun avseende folkhälsoarbete
Diarienummer HSNS 2016-00044

5.

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Tranemo
kommun för perioden 2017-2020 mellan Tranemo kommun och
södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00046

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

44 (46)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2016-11-25
6.

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns
kommun för perioden 2017-2020 mellan Ulricehamn kommun
och södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00047

7.

Protokollsutdrag - § 154 2016-06-19 kommunstyrelsen
Herrljunga kommun, Samverkansavtal folkhälsotjänst från den 1
januari 2017 och tills vidare mellan Herrljunga kommun och
södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00051

8.

Protokollsutdrag - § 131 2016-10-05 kommunstyrelsen Marks
kommun, Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och
Marks kommun avseende folkhälsotjänst
Diarienummer HSNS 2016-00052

9.

Protokollsutdrag - § 173 2016-10-10--11 regionfullmäktige,
Avveckling av Samrehab Mark-Svenljunga
Diarienummer HSNS 2015-00013

10.

Protokollsutdrag § 130 2016-09-28 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Användning av avsatta budgetmedel för psykiatri i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2016-00163

11.

Uppdragshandling för uppföljning av hälso- och
sjukvårdsnämndernas arbetsformer
Diarienummer HSNS 2016-00164

12.

Protokollsutdrag - § 171 2016-10-10--11 regionfullmäktige,
Policy för inköp
Diarienummer HSNS 2016-00165

13.

Riktlinjer för inköp 2017-2021
Diarienummer HSNS 2016-00165

14.

Protokollsutdrag - § 41 2016-10-20 styrelsen för Habilitering &
Hälsa, Överenskommelser 2017
Diarienummer HSNS 2016-00131

15.

Protokollsutdrag - § 99 2016-10-26 tandvårdsstyrelsen,
Överenskommelser om tandvård med hälso- och
sjukvårdsnämnderna för 2017
Diarienummer HSNS 2016-00133
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16.

Protokollsutdrag - § 63 2016-10-26 Styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Vårdöverenskommelse 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

17.

Protokollsutdrag - § 67 2016-10-26 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Tilläggsöverenskommelse 2016:1 inom hudsjukvård
Diarienummer HSNS 2015-00242

18.

Protokollsutdrag - § 66 2016-10-26 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Förbättrad måluppfyllelse för prehospital vård i det östra
upptagningsområdet
Diarienummer HSNS 2015-00242

19.

Protokollsutdrag - § 292 2016-11-08 regionstyrelsen, Psykatrins
kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus Borås
Diarienummer HSNS 2016-00015

20.

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

21.

Protokollsutdrag - § 237 2016-10-28 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, Överenskommelse om sjukhusvård 2017 mellan
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2016-00152

22.

Protokollsutdrag - § 214 2016-10-24 västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Vårdöverenskommelse 2017 mellan västra
hälso- och sjukvårdsnämnden, Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd och styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
Diarienummer HSNS 2016-00152

23.

Protokollsutdrag - § 172 2016-10-10--11 regionfullmäktige,
Miljöplan för Västra Götalandsregionens verksamheter 20172020
Diarienummer HSNS 2016-00167

24.

Protokollsutdrag - § 151 2016-10-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Förslag till ersättningsmodell 2017 som
stimulerar till ökad produktion och produktivitet genom så
kallade brutna tak
Diarienummer HSNS 2016-00168

25.

Protokollsutdrag - § 271 2016-10-25 regionstyrelsen,
Återrapportering av uppdrag om ersättningsmodell 2017 som
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stimulerar till ökad produktion och produktivitet genom så
kallade brutna tak
Diarienummer HSNS 2016-00168
26.

Protokollsutdrag - § 289 2016-11-08 regionstyrelsen,
Övergripande principer för parkeringsverksamheten
Diarienummer HSNS 2016-00169

27.

Protokollsutdrag - § 154 2016-10-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Förlängning av idéburet offentligt
partnerskapsavtal med Svenska Röda Korset om pilotprojekt
mobilt behandlingsteam vid Restad Gård 2016-2017
Diarienummer HSNS 2016-00170

28.

Protokollsutdrag - § 158 2016-10-19 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Fördelning av ännu ej fördelade statsbidrag
2017
Diarienummer HSNS 2016-00033
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