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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: 2017-10-26
Datum när anslag sätts upp: 2017-10-31
Datum när anslag tas ned: 2017-11-22
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
Christina Klaar
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.15–12.05
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-14 på föredragningslistan kl. 12.05-12.25

Ärende 6. Lägesrapport av omställningen hälso- och sjukvården utgår.
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§ 133
Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
Diarienummer HSNS 2017-00098
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Vårdöverenskommelse
2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd
primärvård.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner (S), Mats Tolfsson (S)
och Anna Österström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bilaga 1
Nämnden medger att protokollsanteckning från Jan-Olof Sund (V) får bifogas protokollet.
Bilaga 2
Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser godkännande av vårdöverenskommelse 2018 med styrelsen för
beställd primärvård. Vårdöverenskommelsen innehåller uppdrag med Närhälsan
som utförare, ekonomiska förutsättningar och en uppföljningsbilaga.
Viktiga delar i vårdöverenskommelsen är verksamheter som 1177 vårdguiden på
telefon, psykologenheterna för mödra- och barnhälsovård, ungdomsmottagningar,
barnmorskemottagningar, centrala barnhälsovården och centrala
mödrahälsovården.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden skjuter till 1,3 mnkr i vårdöverenskommelsen
21018 som en förstärkning till psykologenheten för mödra- och barnhälsovård.
Totalt ersättningsutrymme är 97 mnkr.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171004

•

Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkanden på sammanträdet

Hanne Jensen (S) för den socialdemokratiska gruppen i södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, yrkar följande:
1. Avslå förslaget till VÖK 2018.
2. Att hänföra till HSS att utifrån sin samordningsroll ta ställning till hur en
jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen kan säkras.
3. Att hemställa hos regionfullmäktige att det omfördelas mer resurser till
HSN Södra i syfte att ge bättre möjligheter till att teckna en långsiktig
hållbar VÖK 2018.
4. Att hemställa hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen att det omfördelas mer
resurser till HSN södra i syfte att ge bättre möjligheter att teckna en
långsiktig hållbar VÖK 2018.
Jan-Olof Sund (V) bifaller S-gruppens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag om bifall till godkännande
av Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för beställd primärvård och Hanne Jensen (S) m fl. yrkande om att avslå
godkännande av VÖK 2018 och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Skickas till

•
•

Styrelsen för beställd primärvård, narhalsan@vgregion.se
Per Nyström, Närhälsan beställd primärvård per.o.nystrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 134
Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa
Diarienummer HSNS 2017-00093
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Vårdöverenskommelse 2018
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa
med tillägget att avvakta med skifte av resurser från Habilitering & Hälsa till Södra
Älvsborgs Sjukhus med anledning av den regionala medicinska riktlinjen
"Ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin, barn- och
ungdomspsykiatri samt barn- och ungdoms- habilitering” till dess att hälso- och
sjukvårdsstyrelsens utredning om förutsättningarna för ett eventuellt skifte har
genomförts.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner (S), Mats Tolfsson (S)
och Anna Österström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bilaga 3
Nämnden medger att protokollsanteckning från Jan-Olof Sund (V) får bifogas protokollet.
Bilaga 4
Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser godkännande av vårdöverenskommelse 2018 med Habilitering &
Hälsa. Vårdöverenskommelsen innehåller uppdrag inom verksamhetsområdena
habilitering, hörsel, syn och tolk samt ekonomiska förutsättningar och
uppföljningsbilaga.
En överföring av ersättning från Habilitering & Hälsa till sjukhusen (barn- och
ungdomspsykiatrin) ska ske för genomförd förändring till följd av regional
medicinsk riktlinje (HSD-A 28-2014). För södra hälso- och sjukvårdsnämnden
innebär det en överföring av 2 147 938 kr. Patientgruppen ska följas under 2018
inför fortsatt reglering i vårdöverenskommelse 2019.
Under första kvartalet 2018 ska ett partsgemensamt arbete genomföras för att
säkerställa att diagnos och KVÅ-koder överförs till VEGA så att invånarnas
konsumtion för habilitering och hörsel ska kunna genomlysas.
Totalt ersättningsutrymme är 113,866 mnkr.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171002

•

Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Habilitering & Hälsa

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M) för majoriteten i södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar följande:
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avvakta med skifte av resurser från
Habilitering och Hälsa till Södra Älvsborgs sjukhus med anledning av den regionala
medicinska riktlinjen "Ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och
ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdoms- habilitering till
dess att hälso- och sjukvårdsstyrelsens utredning om förutsättningarna för ett eventuellt
skifte har genomförts.
Hanne Jensen (S) för den socialdemokratiska gruppen i södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, yrkar följande:
1. Avslå förslaget till VÖK 2018.
2. Att hänföra till HSS att utifrån sin samordningsroll ta ställning till hur en
jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen kan säkras.
3. Att hemställa hos regionfullmäktige att det omfördelas mer resurser till
HSN Södra i syfte att ge bättre möjligheter till att teckna en långsiktig
hållbar VÖK 2018.
4. Att hemställa hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen att det omfördelas mer
resurser till HSN södra i syfte att ge bättre möjligheter att teckna en
långsiktig hållbar VÖK 2018.
Jan-Olof Sund (V) bifaller S-gruppens förslag.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar att tilläggsyrkandet att avvakta med skifte av
resurser från Habilitering och Hälsa till Södra Älvsborgs sjukhus godkänns.
Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag om bifall till godkännande
av Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Habilitering & Hälsa och Hanne Jensen (S) m fl. yrkande om att avslå
godkännande av VÖK 2018 och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Skickas till

•
•

Styrelsen för Habilitering & Hälsa, habiliteringochhalsa@vgregion.se
Mikael Forslund, direktör för Habilitering & Hälsa,
mikael.forslund@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 135

Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus
Diarienummer HSNS 2017-00085
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Vårdöverenskommelse 2018
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus med tillägget att avvakta med skifte av resurser från Habilitering &
Hälsa till Södra Älvsborgs Sjukhus med anledning av den regionala medicinska
riktlinjen "Ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och
ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering” till dess att hälso- och sjukvårdsstyrelsens utredning om
förutsättningarna för ett eventuellt skifte har genomförts.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner (S), Mats Tolfsson (S)
och Anna Österström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bilaga 5
Nämnden medger att protokollsanteckning från Jan-Olof Sund (V) får bifogas protokollet.
Bilaga 6

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser godkännande av vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.
Vårdöverenskommelsen är ettårig och reglerar inriktning, volymer och ersättning.
Utgångspunkter för vårdöverenskommelsen är 2017 års vårdöverenskommelse samt
gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter, regionala riktlinjer samt regionala
vård- och handlingsprogram och beslut som berör sjukhusets verksamhetsområde.
Regionfullmäktiges budget och regionstyrelsens regiongemensamma riktlinjer för
detaljbudgetarbetet 2018, södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och
inriktningsdokument och strategiska frågeställningar från Södra Älvsborgs Sjukhus
styrelse är styrande dokument.
Södra Älvsborg Sjukhus får 2018 ökad ersättning på totalt 52 mnkr fördelat på
• Ökad produktion
• Ökad mobil verksamhet
o
o
o
Justerare:

Utökat mobilt närsjukvårdsteam
Förstärkning av palliativt team
Blodtransfusioner i hemmet
Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

34 mnkr
13 mnkr
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• Single responder
5 mnkr
o Fortsatt verksamhet i Svenljunga och Tranemo kommuner
o Utöka verksamheten med en enhet i Bollebygd och Borås kommuner
Dessutom sker växlingar av medel avseende
• Övertag av Närhälsans gynmottagningar i Marks och Ulricehamns kommuner
6 mnkr
• Överföring av ersättning från styrelsen för Habilitering & Hälsa
3 mnkr
Totalt ersättningsutrymme 2018 till Södra Älvsborgs Sjukhus uppgår till 3 354 mnkr.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171005

•

Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för södra Älvsborgs Sjukhus

Yrkanden på sammanträdet

Christina Brandt (M) för majoriteten i södra hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar följande:
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avvakta med skifte av resurser från
Habilitering & Hälsa till Södra Älvsborgs Sjukhus med anledning av den regionala
medicinska riktlinjen "Ansvarsfördelning och samverkan mellan barn- och
ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdoms- habilitering” till
dess att hälso- och sjukvårdsstyrelsens utredning om förutsättningarna för ett eventuellt
skifte har genomförts.
Hanne Jensen (S) för den socialdemokratiska gruppen i södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, yrkar följande:
1. Avslå förslaget till VÖK 2018.
2. Att hänföra till HSS att utifrån sin samordningsroll ta ställning till hur en
jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen kan säkras.
3. Att hemställa hos regionfullmäktige att det omfördelas mer resurser till
HSN Södra i syfte att ge bättre möjligheter till att teckna en långsiktig
hållbar VÖK 2018.
4. Att hemställa hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen att det omfördelas mer
resurser till HSN södra i syfte att ge bättre möjligheter att teckna en
långsiktig hållbar VÖK 2018.
Jan-Olof Sund (V) bifaller S-gruppens förslag.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden beslutar att tilläggsyrkandet att avvakta med skifte av
resurser från Habilitering & Hälsa till Södra Älvsborgs Sjukhus godkänns.
Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag om bifall till godkännande
av Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus och Hanne Jensen (S) m fl. yrkande om att avslå
godkännande av VÖK 2018 och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Skickas till

•
•
•
•

Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sas@vgregion.se
Avdelningschef för verksamhetsuppföljning Rolf Ottosson,
rolf.ottosson@vgregion.se
Regionutvecklare Harriet Johnson Dimberg,
harriet.johnson.dimberg@vgregion.se
T f enhetschef ekonomi HSN Emil Gisslow, emil.gisslow@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 136
Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen
Diarienummer HSNS 2017-00096
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Vårdöverenskommelse
2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner (S), Mats Tolfsson (S)
och Anna Österström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bilaga 7
Nämnden medger att protokollsanteckning från Jan-Olof Sund (V) får bifogas protokollet.
Bilaga 8
Sammanfattning av ärendet

Vårdöverenskommelsen innehåller uppdrag inom områdesansvar,
allmäntandvård- och specialisttandvård m.m. I vårdöverenskommelsen 2018 finns
tandhygienist på Boda familjecentral, vilket tidigare har legat som ett projekt
utanför vårdöverenskommelsen.
Två utvecklingsprojekt som riktar sig till de äldre och funktionshindrade kommer
att initieras under 2018. Det ena är att få fler att göra munhälsobedömningar. Det
andra är att få personer som mist sin tandvårdskontakt att återuppta den.
Det totala ersättningsutrymmet uppgår till 57,2 mnkr. Utrymmet har ökat med
2,0 procent från 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171004

•

Bilaga Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkanden på sammanträdet

Hanne Jensen (S) för den socialdemokratiska gruppen i södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, yrkar följande:
1. Avslå förslaget till VÖK 2018.
2. Att hänföra till HSS att utifrån sin samordningsroll ta ställning till hur en
jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen kan säkras.
3. Att hemställa hos regionfullmäktige att det omfördelas mer resurser till
HSN Södra i syfte att ge bättre möjligheter till att teckna en långsiktig
hållbar VÖK 2018.
4. Att hemställa hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen att det omfördelas mer
resurser till HSN södra i syfte att ge bättre möjligheter att teckna en
långsiktig hållbar VÖK 2018.
Jan-Olof Sund (V) bifaller S-gruppens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag om bifall till godkännande
av Vårdöverenskommelse 2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
tandvårdsstyrelsen och Hanne Jensen (S) m fl. yrkande om att avslå
godkännande av VÖK 2018 och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Skickas till

•
•
•

Ann-Marie Olhede, Enhet tandvård, ann-marie.olhede@vgregion.se
Anders Ljungné, Folktandvården, anders.ljungne@vgregion.se
Tandvårdsstyrelsen, info.folktandvården@vgrgeion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 137
Överenskommelse 2018 med styrelsen för Sahlgrenska
Universitetssjukhuset om region- och rikssjukvård
Diarienummer HSNS 2017-00125
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del
vårdöverenskommelse 2018 om region- och rikssjukvård mellan
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Hanne Jensen (S), Barbro Orrestrand (S), Tony Willner (S), Mats Tolfsson (S)
och Anna Österström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bilaga 9
Nämnden medger att protokollsanteckning från Jan-Olof Sund (V) får bifogas protokollet.
Bilaga 10
Sammanfattning av ärendet

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och sjukvårdsnämnden
tecknar vårdöverenskommelse med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I överenskommelsen ingår bland annat region- och rikssjukvård.
Region- och rikssjukvård samt vård av rikssjukvårdskaraktär kan sammanfattas i
begreppet ”högspecialiserad vård”. Regionsjukvård definieras som den vård som
samordnas med Västra Götalands som upptagningsområde. Rikssjukvård enligt
Socialstyrelsens beslut och vård av rikssjukvårdskaraktär definieras i
vårdöverenskommelsen som all vård med hela Sverige som upptagningsområde.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171004

•

Bilaga Överenskommelse 2018 med styrelsen för Sahlgrenska
Universitetet om region- och rikssjukvård

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Yrkanden på sammanträdet

Hanne Jensen (S) för den socialdemokratiska gruppen i södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, yrkar följande:
1. Avslå förslaget till VÖK 2018.
2. Att hänföra till HSS att utifrån sin samordningsroll ta ställning till hur en
jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen kan säkras.
3. Att hemställa hos regionfullmäktige att det omfördelas mer resurser till
HSN Södra i syfte att ge bättre möjligheter till att teckna en långsiktig
hållbar VÖK 2018.
4. Att hemställa hos hälso- och sjukvårdsstyrelsen att det omfördelas mer
resurser till HSN södra i syfte att ge bättre möjligheter att teckna en
långsiktig hållbar VÖK 2018.
Jan-Olof Sund (V) bifaller S-gruppens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition förvaltningens förslag om bifall till godkännande
av Vårdöverenskommelse 2018 för sin del vårdöverenskommelse 2018 om region- och
rikssjukvård mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och västra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hanne Jensen
(S) m fl. yrkande om att avslå godkännande av VÖK 2018 och finner att nämnden beslutar
enligt förvaltningens
förslag.
Skickas till

•
•
•

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
sahlgrenska.universitetssjukhuset@vgregion.se
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vastra@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 138
Lägesrapport av omställningen i hälso- och sjukvården
Diarienummer HSNS 2017-00076
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bordlägger ärendet till sammanträdet i
november.
Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att få en lägesrapport om arbetet
med omställningen i hälso- och sjukvården. Bakgrunden är att regionfullmäktige
den 16 maj 2017, § 83 beslutade om en strategi för hälso- och sjukvården. I
beslutet beskrivs fyra omställningsområden Utveckla den nära vården,
Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, Utveckla digitala
vårdformer och tjänster samt Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171005

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 139
Ekonomi - redovisning till nämnd 26 oktober
Diarienummer HSNS 2017-00030
Beslut

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

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per september 2017.
Utfallet är +25,6 mnkr gentemot budget efter september.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171003

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

20 (27)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-10-26

§ 140
Budget 2018 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00063
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Muntlig information om budgeten för 2018. Budgeten ger inriktningen för arbetet
det kommande året och innehåller mål för verksamheten samt ekonomiska ramar
och satsningar.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att fastställa detaljbudget 2018 vid
sammanträdet 30 november.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171003

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 141
Risk- och väsentlighetsanalys inför Plan för intern kontroll
och säkerhet 2018
Diarienummer HSNS 2017-00123
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att
utifrån nämndens risk- och väsentlighetsanalys upprätta ett förslag på Plan
för intern kontroll och säkerhet 2018.

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. Enligt Västra Götalandsregionens
säkerhetspolicy ska varje nämnd dessutom fastställa och följa upp en plan för
säkerhetsarbetet. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden väljer att sammanfoga plan
för intern kontroll med plan för säkerhet.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ska fastställa Plan för intern kontroll och
säkerhet vid sitt sammanträde i november. Vid nämndens sammanträde i
september fick nämnden information om arbetsprocessen. 26 oktober arbetar
nämndens ledamöter och ersättare med en risk- och väsentlighetsanalys som ska
ligga till grund för planen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171005

•

Bilaga Risk och väsentlighetsanalys södra hsn 2016-10-27

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 142
Tecknande av kontrakt inom Vårdval Rehab mellan
Närhälsan, Närhälsan Svenljunga rehabmottagning och
södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00127
Beslut

1. Södra hälso- och vårdsnämnden tecknar kontrakt med Närhälsan avseende
rehabenhet Närhälsan Svenljunga rehabmottagning i Svenljunga kommun
med driftstart tidigast 2018-01-01.
2. Finansiering sker inom ersättningssystemet för Vårdval Rehab.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände den 14 september 2017 en ansökan från
Närhälsan om att bedriva verksamhet inom Vårdval Rehab avseende
rehabenheten Närhälsan Svenljunga rehabmottagning i Svenljunga kommun.
Senast två veckor innan avtalad driftstart genomförs en avstämning med
leverantören. Detta för att följa upp att åtgärder vidtagits för att verksamheten ska
kunna bedrivas enligt Krav- och kvalitetsboken Vårdval Rehab.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170919

•

Bilaga HS 2017-00332-4 Protokollsutdrag från hälso- och
sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 14 september

Skickas till

•
•

Helen Nordling, helen.nordling@vgregion.se, för kännedom
Ekonomi vårdval ekonomi.vardval@vgregion.se för åtgärd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 143
Information från förvaltningen
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen ger aktuell information.
Det är nu ett nytt visningssätt för möteshandlingar på Västra Götalandsregionens
hemsida.
Applikationen Netpublicator används av regionstyrelsen för de förtroendevalda
med start i september. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att anslutas
till Netpublicator.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171013

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 144
Rapporter 2017 till södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

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

Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) rapporterar
från besöken på vårdcentralerna Heimdal, Allékliniken Sleipner, Cityläkarna,
Dalsjöfors, Skene, Sandared, Bollebygd, Svenljunga, Tranehälsan och Tranemo.
Anna Österström (S) rapporterar från utbildningsdag Västsverige mot rasism, en
utbildningsdag för ökad kunskap och förståelse om hur rasism påverkar
människors villkor och samhällets utveckling, 6 oktober.
Jan-Olof Sund (V) rapporterar från politiska referensgruppen sociala investeringar
13 oktober.
Peder Danesved (L), Therese Lehtimäki (V), Jan-Olof Sund (V), Eva Svantesson
(M) och Hanna Werner (MP) rapporterar från konferensen Samsjuklighet -Varför
gör vi inte det vi vet-möjligheter och hinder 12 oktober.
Kristina Wilhelmsson (M), Tony Willner (S) och Eva Svantesson (M) rapporterar
från gymnasiedialogen på Sven Erikssons gymnasium den 13 oktober.
Christina Brandt (M) och Hanne Jensen (S) rapporterar från närvårdsamverkan
södra Älvsborg den 9 oktober och samverkanskonferens den 17 oktober.
Christina Brandt (M) rapporterar från GPÖ, gemensamma presideöverläggningar
med folkhälsa den 18 oktober.
Hanne Jensen (S) rapporterar från konferensen Se mig! – De små barnens rätt till
hälsa och utveckling och deras föräldrars rätt till stöd den 19 oktober.
Eva Svantesson (M, Kristina Wilhelmsson (M) och Stefan Hjertén (M)
rapporterar från konferensen Mänskliga rättigheter – vackra ord och verkstad 20
oktober.
Christina Brandt (M), Cecilia Andersson (C) och Hanne Jensen (S) rapporterar
från kommundialog med Borås Stad den 25 oktober.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 171002

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 145
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.

Fastställa reviderad klassificeringsstruktur för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00118

2.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2017-10-10
Diarienummer HSNS 2017-00005

3.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017,
Utbildningsdag Västsverige mot rasism för Anna Österström
Diarienummer HSNS 2016-00183

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 146
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 - § 2017-09-21 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Delårsrapport augusti 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

2.

Protokollsutdrag - § 70 2017-09-21 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Uppföljning av vårdöverenskommelse efter augusti
2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

3.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2017-08-17
Diarienummer HSNS 2017-00018

4.

Tidplan för årsredovisning 2017 och rapportering 2018
Diarienummer HSNS 2017-00108

5.

Protokollsutdrag - § 221 2017-09-14 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård
2018 - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess
Diarienummer HSNS 2017-00129

6.

Protokollsutdrag - § 223 2017-09-14 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård
2018 - Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa
Diarienummer HSNS 2017-00130

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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7.

Protokollsutdrag - § 115 2017-09-19 regionfullmäktige, Policy
för styrning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00011

8.

Protokollsutdrag - § 243 2017-09-27 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Ordnat införande av nya läkemedel, metoder
och kunskapsunderlag, etapp 2 2017
Diarienummer HSNS 2017-00102

9.

Protokollsutdrag - § 248 2017-09-27 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Justering av CNI-ersättning för av Krav och
kvalitetsbok för Vårdval vårdcentral 2018
Diarienummer HSNS 2017-00103

10.

Protokollsutdrag - § 249 2017-09-27 hälso- och
sjukvårdsnämnden, Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvården
2018: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa länsgemensam handlingsplan
Diarienummer HSNS 2017-00130

11.

Protokollsutdrag - § 119 2017-09-19 regionfullmäktige,
Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra
Götaland 2030
Diarienummer HSNS 2017-00133

12.

Protokollsutdrag - § 251 2017-09-27 hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Riktlinjer för patientsäkerhet och
patientsäkerhetsplan 2018
Diarienummer HSNS 2017-00137

13.

Protokollsutdrag - § 67 2017-09-22 kommittén för mänskliga
rättigheter, Redovisning av uppdraget kompetens och
kulturmöten i den palliativa vården i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00138

14.

Verkställighetsbeslut 2017-10-13 Regionaldirektör,
Ledningssystem för Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00140

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

