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Protokoll från södra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 31 mars 2017
Tid: 09:10 – 12:20
Plats: Arken Hotell, Göteborg
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Övriga närvarande

Marita Haglund, processansvarig
Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman
Fredrik Ahlman, ekonom
Christina Klaar, nämndsekreterare
Ann-Katrin Schutz, regionutvecklare § 17-31
Ann-Marie Olhede, enhetschef kvalitetsstyrning och avtal § 16
Anna Lindström, regionutvecklare § 21, via Skype
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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: 2017-03-31
Datum när anslag sätts upp: 2017-04-06
Datum när anslag tas ned: 2017-04-28
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Underskrift:
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 09.10–12.10
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-17 på föredragningslistan kl. 12.10–12.20
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Innehållsförteckning
§ 16
§ 17
§ 18

§ 19

§ 20

§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32

Justerare:

Ersättningsmodeller för tandvård, specialisttandvård
Information om förändringar neonatalvård
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab mellan
Närhälsan, Närhälsan Dalsjöfors rehabmottagning och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab mellan
Närhälsan, Närhälsan Sandared rehabmottagning och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval Rehab mellan
Närhälsan, Närhälsan Fristad rehabmottagning och södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Överenskommelse 2017 för insatser inom rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocessen för primärvården
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård mellan
Tranehälsan i Tranemo och södra hälso-och sjukvårdsnämnden
Sammanträdestider 2017 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden, extra
sammanträde 24 maj samt ändring 14 juni till 20 juni
Förändrad tidsplan för vårdöverenskommelseprocessen
Information om förändrade ägarförhållande Unilabs AB, avtalsnummer
HSN6 29-2012
Förfrågan om tillfällig förändring av telefontider för Unilabs
mammografi under vecka 26-29 år 2017
Ekonomi- redovisning till nämnd 30-31 mars
Beställarbokslut 2016 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Information från förvaltningen
Rapporter
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
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§ 16
Ersättningsmodeller för tandvård, specialisttandvård
Diarienummer HSNS 2016-00161
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden får information om en ny ersättningsmodell
för specialisttandvård som kommer att föreslås regionfullmäktige under 2017.
Ersättningsmodellen är transparent, konkurrensneutral och bygger på en ökad
andel prestationsersättning. Konsumtionen av specialisttandvård till barn 0-19 år
har skuggregistrerats under 2016 inför framtagande av en prestationsbaserad
ersättningsmodell.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170220

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 17
Information om förändringar neonatalvård
Diarienummer HSNS 2016-00095
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Marita Haglund, informerar om planerade förändringar av neonatal-vården i
Västra Götalandsregionen. I nuläget blir det ingen förändring för Södra
Älvsborgs Sjukhus, SÄS. SÄS behåller neonatal-vården för prematurbarnen.
Däremot kommer det att ses över hur organisationen med transport av små barn
fungerar och kan göras bättre.

Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170307

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 18
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval
Rehab mellan Närhälsan, Närhälsan Dalsjöfors
rehabmottagning och södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00012
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar kontrakt med Närhälsan
avseende rehabenheten Närhälsan Dalsjöfors rehabmottagning i Borås
kommun med driftstart tidigast 1 april 2017.
2. Finansiering sker inom ersättningssystemet för Vårdval Rehab.

Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände 1 februari 2017 ansökan från Närhälsan,
organisationsnummer 232100-0131, om att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval
Rehab avseende rehabenheten Närhälsan Dalsjöfors rehabmottagning i Borås
kommun.
Närhälsan Solhem rehabmottagning har idag verksamhet vid Dalsjöfors
rehabmottagning. Ansökan avser en ny rehabenhet vid nuvarande utbudspunkt
som ett led i omställning till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017. Det
innebär att Solhem rehabmottagning avslutar sin utbudspunkt i Dalsjöfors då
nuvarande verksamhet inte uppfyller kraven för att ansöka om etablering av filial i
samma kommun eller för att registrera besök utanför mottagning.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170208

•

Bilaga Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde
den 1 februari 2017 - Godkännande av ansökan till Vårdval Rehab i Borås
kommun

Skickas till

•
•
•

Helen Nordling för kännedom, helen.nordling@vgregion.se
Anna-Pia Lindeberg för åtgärd, anna-pia.lindeberg@vgregion.se
Ekonomienheten inom vårdval för kännedom,
ekonomi.vardval@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 19
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval
Rehab mellan Närhälsan, Närhälsan Sandared
rehabmottagning och södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00013
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar kontrakt med Närhälsan
avseende rehabenhet Närhälsan Sandared rehabmottagning i Borås
kommun med driftstart tidigast 1 april 2017.
2. Finansiering sker inom ersättningssystemet för Vårdval Rehab.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände 1 februari 2017 ansökan från Närhälsan,
organisationsnummer 232100-0131, om att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval
Rehab avseende rehabenheten Närhälsan Sandared rehabmottagning i Borås
kommun.
Närhälsan Solhem rehabmottagning har idag verksamhet vid utbudspunkt
Sandared rehabmottagning. Ansökan avser en ny rehabenhet vid nuvarande
utbudspunkt som ett led i omställning till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab
2017. Det innebär att Närhälsan Solhem rehabmottagning avslutar sin
utbudspunkt i Sandared då nuvarande verksamhet inte uppfyller kraven för att
ansöka om etablering av filial i samma kommun eller för att registrera besök
utanför mottagning.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170208

•

Bilaga Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde
den 1 februari 2017 - Godkännande av ansökan till Vårdval Rehab i Borås
kommun

Skickas till

•
•
•

Helen Nordling för kännedom, helen.nordling@vgregion.se
Anna-Pia Lindeberg för åtgärd, anna-pia.lindeberg@vgregion.se
Ekonomienheten inom vårdval för kännedom,
ekonomi.vardval@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 20
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom Vårdval
Rehab mellan Närhälsan, Närhälsan Fristad
rehabmottagning och södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00014
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar kontrakt med Närhälsan
avseende rehabenhet Närhälsan Fristad rehabmottagning i Borås kommun
med driftstart tidigast 1 april 2017.
2. Finansiering sker inom ersättningssystemet för Vårdval Rehab.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen godkände den 1 februari 2017 ansökan från
Närhälsan, organisationsnummer 232100-0131, om att bedriva vårdverksamhet
inom Vårdval Rehab avseende rehabenheten Närhälsan Fristad rehabmottagning i
Borås kommun.
Närhälsan Solhem rehabmottagning bedriver idag verksamhet vid utbudspunkt
Fristad Rehabmottagning. Ansökan avser en ny rehabenhet vid nuvarande
utbudspunkt som ett led i omställning till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab
2017. Det innebär att Närhälsan Solhem avslutar sin utbudspunkt i Fristad då
nuvarande verksamhet inte uppfyller kraven för att ansöka om filial eller för att
registrera besök utanför mottagning.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170208

•

Bilaga Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde
den 1 februari 2017 - Godkännande av ansökan till Vårdval Rehab i Borås
kommun

Beslutsgång

Ta bort den här rubriken om den inte behövs.
Eventuella omröstningar och röstsiffror
Skickas till

•
•
•

Helen Nordling för kännedom, helen.nordling@vgregion.se
Anna-Pia Lindeberg för åtgärd, anna-pia.lindeberg@vgregion.se
Ekonomienheten inom vårdval för kännedom,
ekonomi.vardval@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 21
Överenskommelse 2017 för insatser inom rehabiliteringsoch sjukskrivningsprocessen för primärvården
Diarienummer HSNS 2017-00009
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner överenskommelse 2017 för insatser
inom rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen för primärvården med styrelsen
för beställd primärvård.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet avser godkännande av överenskommelse 2017 mellan södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård. En ettårig överenskommelse
tecknas i enlighet med den nationella överenskommelsen om statsbidrag för En
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess och beslut i hälsooch sjukvårdsstyrelsen (HS 2016-00596).
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170228

•

Bilaga Överenskommelse 2017 mellan HSNS och beställd primärvård.doc

•

Bilaga uppdragsbeskrivn rehabkoordinatorer.pdf

•

Bilaga Uppdragsbeskrivning för processledare i primärvård - 170130.pdf

•

Bilaga FMF Riktlinjer 2013.pdf

Skickas till

•
•

Styrelsen för Beställd Primärvård, primarvarden@vgregion.se
Närhälsan, primarvarden@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

13 (28)

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 22
Kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom VG
Primärvård mellan Tranehälsan i Tranemo och södra hälsooch sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00024
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att teckna kontrakt som gäller tidigast
från 2017-05-01 med Tranehälsan om att bedriva vårdverksamhet enligt
VG Primärvård, i Tranemo kommun.
Sammanfattning av ärendet

Det har inkommit en ansökan om att bedriva vårdverksamhet enligt VG
Primärvård. Sökande är Tranehälsan i Tranemo som vill starta vårdcentralen
Tranehälsan, Storgatan4, 514 33 Tranemo. Planerad verksamhetsstart är
2017-05-01.
I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller en löpande annonsering
utan slutdatum för ansökan. Meddelande om godkännande ska ges inom tre
månader från det att komplett ansökan inkommit. Enligt ansvarsfördelning som
tillämpas i regionen godkänner hälso-och sjukvårdsstyrelsen vårdgivare och
berörd hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar därefter kontrakt. Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen godkände vårdgivaren 2017-03-16. Godkännandet avser
etablering inom Tranemo kommun.
När kontrakt tecknas regleras bland annat vårdenhetens namn, adress och
uppdragstid. Inför avtalad verksamhetsstart genomförs en avstämning och
bedömning av leverantörens förutsättningar att uppfylla samtliga krav för
verksamhetens bedrivande. Kontraktet ska tecknas inom fyra månader från
godkännandet. Västra Götalandsregionen äger rätt att besluta om en senare
driftstart eller säga upp kontraktet till förtida upphörande om leverantören bedöms
sakna förutsättningar att uppfylla samtliga krav för verksamheten.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170316

Skickas till

•
•
•

Tranehälsan, Ulrik Edvinsson, mailadress: ulrik.edvinsson@tranehalsan.se
Ekonomi vårdval, mailadress: ekonomi.vardval@vgregion.se
Närhälsan Tranemo vårdcentral, Sonja Nilsson, sonja.nilsson@vgrgeion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 23
Sammanträdestider 2017 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, extra sammanträde 24 maj samt
ändring 14 juni till 20 juni
Diarienummer HSNS 2016-00116
Beslut

1. Informations-/temadag genomförs onsdag 24 maj.
2. Nämndsammanträdet 14 juni flyttas till 20 juni.

Sammanfattning av ärendet

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om justering av tidigare beslutade
sammanträdesdatum för år 2017.
Ordinarie beslutssammanträde är tisdag 23 maj. En extra informations-/temadag
genomförs 24 maj. Onsdag 24 maj kommer att vara en informationsdag med
inplanerade besök av tjänstemän från koncernkontoret.
Nämndsammanträdet i juni flyttas från onsdag 14 juni till tisdag 20 juni.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170308

Skickas till

•
•

Hälsosjukvårdkalender FB, halsosjukvardkalender@vgregion.se
För webben: Ben Norman, ben.norman@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 24
Förändrad tidsplan för vårdöverenskommelseprocessen
Diarienummer HSNS 2017-00034
Beslut

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

Nuvarande tidplan för vårdöverenskommelseprocessen (VÖK) är inte fullt
anpassad utifrån Västra Götalandsregionens budgetprocess. Den förändrade
tidsplanen innebär att förhandlingsarbetet med respektive utförare påbörjas efter
sommaren då regionfullmäktiges budget är beslutad och nämndernas ekonomiska
ramar är kända. En förändrad tidplan gör att delar av de personella resurserna som
används i VÖK-processen kan frigöras till förmån för exempelvis förbättrad
uppföljning.
En fortsatt god dialog mellan beställare och utförare är en förutsättning för att
arbetssättet ska vara framgångsrikt då tidplanen medför en kortare period för den
gemensamma processen att träffa överenskommelser.
För de fall förslag till överenskommelse inte kan nås på tjänstemannanivå bör det
finnas beredskap för att politiskt kunna hantera kvarvarande frågor.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170309

Skickas till

För kännedom
• Berörda utförarstyrelser, info.folktandvarden@vgregion.se,
habiliteringochhalsa@vgregion.se, primarvarden@vgregion.se,
sas@vgregion.se
• Leena Ekberg Avdelningschef kvalitetsstyrning uppdrag och avtal,
leena.ekberg@vgregion.se
• Joakim Björck Ekonomidirektör Koncernkontoret,
joakim.bjorck@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 25
Information om förändrade ägarförhållande Unilabs AB,
avtalsnummer HSN6 29-2012
Diarienummer HSNS 2015-00179
Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Västra Götalandsregionen har genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden
avtal med Unilabs AB på mammografiverksamhet, avtalsnummer HSN6 29-2012.
Unilabs AB har meddelat om förändring av ägarstrukturen i koncernen där
svenska Unilabs AB ingår. Förändringen innebär att Unilabs-koncernen nu ägs av
endast ett av de tre bolag som sedan tidigare varit delägare. Kvarstående ägare är
Apax Partners LLP. Ingen ny ägare har tillkommit. Förändringen avser ägandet i
ett bolag som har sex nivåer av dotterbolag mellan sig och Unilabs AB.
Förändringen bedöms inte innebära påverkan på Unilabs AB:s möjligheter att
fortsatt bedriva den verksamhet inom mammografi som Västra Götalandsregionen
tecknat avtal om.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170316

Klicka här för att ange text.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 26
Förfrågan om tillfällig förändring av telefontider för Unilabs
mammografi under vecka 26-29, år 2017
Diarienummer HSNS 2015-00179
Beslut

1. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden godkänner den tillfälligt förändrade
telefontiden under veckorna 26-29 år 2017 för Unilabs mammografi.
2. Beslutet gäller under förutsättning att Göteborgs, östra och västra hälsooch sjukvårdsnämnderna fattar likalydande beslut.
Eventuella reservationer och/eller protokollsanteckningar

Sammanfattning av ärendet

Unilabs bedriver screening med mammografi enligt avtal med Västra
Götalandsregionen. Mammografiscreening pågår under hela året med uppehåll
under sommaren.
Unilabs har ställt en förfrågan om att under veckorna 26-29, då screeningverksamheten inte bedrivs, få stänga telefontiden klockan 16:00 istället för
klockan 18.00. Motiveringen är att samtalsfrekvensen då är mycket låg. Antal
samtal/dag under tiden 16-18 under motsvarande period 2016 har varit 3,5 med
variation 1-6.
En tillfällig förändrad telefontid under ovanstående period bedöms inte påverka
patientsäkerheten eller signifikant försämra tillgängligheten.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170316

Skickas till

För genomförande
• Lena Birkedahl, avtalsansvarig AKUA lena.birkedahl@vgregion.se
För kännedom
• Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd hsn.goteborg@vgregion.se
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.vastra@vgregion.se
• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden hsn.ostra@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 27
Ekonomi- redovisning till nämnd 30-31 mars
Diarienummer HSNS 2017-00030
Beslut

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

Muntlig information om nämndens ekonomiska utfall per februari 2017. Det kan
göras prognosjustering vid delårsbokslut mars.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170307

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 28
Beställarbokslut 2016 för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNS 2017-00031
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner Beställarbokslut 2016 för
södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Beställarbokslutet består av två delar, dels en uppföljning av nämndens
mål/fokusområden 2016, dels en uppföljning av överenskommelser 2016.
Avsikten är att beställarbokslutet bland annat ska utgöra en del av nämndens underlag
inför arbetet med 2018 års mål och inriktning samt beställningar
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170308

•

Bilaga Beställarbokslut 2016 HSNS 23 mars

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 29
Information från förvaltningen
Diarienummer HSNS 2017-00006
Beslut

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen ger aktuell information.
Revisorerna har lämnat revisionsberättelse 2016 till fullmäktige för godkännande
och tillstyrker att fullmäktige beviljar nämnden ansvarsfrihet. Under 2017
kommer har revisorskollegiet beslutat att genomföra en fördjupad granskning av
hur hälso- och sjukvårdsnämnderna arbetar med vårdöverenskommelserna,
utgångspunkten kommer att vara nämndernas uppgift och ansvar enligt sina
reglementen.
Ny ansökan om rehabenhet inom Marks kommun har godkänts av hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, södra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att besluta om
godkännande av kontrakt vid kommande möte.
Information om att det finns planer på att sätta ett gemensamt DRG-pris för
ersättning till regionens sjukhus, vilket innebär att det blir viktigare att prissätta
samtliga delar i ersättningen i vårdöverenskommelsen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170307

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 30
Rapporter
Diarienummer HSNS 2017-00007
Beslut

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

Rapporter från kurser, konferenser, seminarier och dialoger som ledamöter och
ersättare deltagit i februari – mars 2017.
Cecilia Andersson (C) rapporterar från studiebesök samtalsmottagning i
primärvården för 6-14-åringar, 23 februari i Örebro
Agneta Jansson (KD), Lise-Lotte Hellstadius (S), Kerstin Berggren (MP). Peder
Danesved (L) m.fl. rapporterar från konferensen På väg- med gemensam kraft! 27
februari
Cecilia Andersson (C) m.fl. rapporterar från utförardialog 27 februari
Cecilia Andersson (C) m.fl. rapporterar från kommundialog med Borås Stad
28 februari 2017
Mats Tolfsson (S) 2 mars Tranemo gymnasieskola
Cecilia Andersson (C) m.fl. rapporterar från medborgardialog äldre och
funktionsnedsatta 2 mars 2017
Hanne Jensen (S)och Oliver Öberg (M). rapporterar från medborgardialog psykisk
ohälsa 2 mars 2017
Hanne Jensen (S) och Cecilia Andersson (C) rapporterar från GPÖ 3 mars
Inga Maj Krüger (SD) rapporterar från patientrådet för hematolog-, onkolog- och
lungsektionen SÄS 6 mars
Tony Willner (S), Eva Svantesson (M) m.fl. rapporterar från remisskonferens om
nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 9 mars
Cecilia Andersson (C) rapporterar från GPÖ med folkhälsokommittén 13 mars
Jan-Olof Sund (V) och Lisa Berglund (KD) Bäckängsgymnasiet 15 mars
Cecilia Andersson (C) rapporterar från strategisk folkhälsodialog Borås Stad
15 mars
Jan-Olof Sundh (V) rapporterar från Release: Ny forskningsrapport om mänskliga
rättigheter och rätten till hälsa utifrån anmälningar till patientnämnderna i Västra
Götaland 16 mars
Christina Brandt (M) m.fl. rapporterar från kommundialog med Bollebygd
respektive Herrljunga 27 mars

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 170307

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 31
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.

Tilldelningsbeslut gällande försäljning av ersättningsetablering
enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Säljare Janos
Amosy, vårdgivarkod 4022
Diarienummer HSNS 2016-00034

2.

Beslut om särskilt arvode gällande Jenny Åhlander
Diarienummer HSNS 2016-00209

3.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2017-01-25
Diarienummer HSNS 2017-00005

4.

Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2017-03-01
Diarienummer HSNS 2017-00005

5.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017, mat
och cancer 2017, för Christina Brandt
Diarienummer HSNS 2016-00183

6.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier med mera 2017, Mat
och cancer för Lisa Berglund
Diarienummer HSNS 2016-00183

7.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier 2017 På väg - med
gemensam kraft för Christina Brandt
Diarienummer HSNS 2016-00183

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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8.

Deltagande i kurser, konferenser, seminarier På väg - med
gemensam kraft för Cecilia Andersson (C), Hanne Jensen (S),
Agneta Jansson (KD), Andreas Johansson (M), Kerstin Berggren
(MP), Lisa Berglund (KD), Lise-Lotte Hellstadius (S) och Peder
Danesved (L)
Diarienummer HSNS 2016-00183

9.

Deltagande i remisskonferensen om Nationella riktlinjer för vård
vid depression och ångestsyndrom för Agneta Jansson, Andreas
Johansson, Hanna Werner, Eva Svantesson, Inga Maj Krüger och
Tony Willner
Diarienummer HSNS 2016-00183

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 32
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.

Remiss av policy för styrning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00011

2.

Årsbokslutshandlingar för Samrehab 2.0 2016
Diarienummer HSNS 2015-00013

3.

Avtalsuppföljning 2016 för Unilabs AB
Diarienummer HSNS 2015-00179

4.

Protokollsutdrag - § 1 2017-02-02 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Årsredovisning 2016
Diarienummer HSNS 2015-00242

5.

Årsberättelse 2016
Diarienummer HSNS 2016-00090

6.

Protokollsutdrag - § 2 2017-02-02 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Tilläggsöverenskommelse 2017:2 mellan södra hälsooch sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus om ersättning för produktion över takvolym "brutet tak"
Diarienummer HSNS 2016-00095

7.

Protokollsutdrag - § 3 2017-02-02 styrelsen för Södra Älvsborgs
sjukhus, Tilläggsöverenskommelse 2017:3 mellan södra hälsooch sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Sjukhus för länssjukvårdsrehabilitering mars-december
2017
Diarienummer HSNS 2016-00095
8.

Protokollsutdrag - § 4 2017-02-02 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Överenskommelse 2017 för insatser inom en
kvalitetssäker och effektiv rehabiliterings- och
sjukskrivningsprocess på Södra Älvsborgs sjukhus
Diarienummer HSNS 2016-00190

9.

Protokollsutdrag - § 7 2017-01-31 regionfullmäktige,
Handlingsplan för fullföljda studier
Diarienummer HSNS 2016-00192

10.

Protokollsutdrag - § 11 2017-01-31 regionfullmäktige, Regional
utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020
Diarienummer HSNS 2017-00015

11.

Förfrågan om möjlighet till upphandlingsavtal för Borås
Hudläkarmottagning
Diarienummer HSNS 2017-00017

12.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2017-01-23
Diarienummer HSNS 2017-00018

13.

Protokoll från MBL-grupp för södra hälso- och
sjukvårdsnämnden 2017-01-30
Diarienummer HSNS 2017-00018

14.

Protokollsutdrag - § 22 2017-02-07 regionstyrelsen,
Kriskommunikationsplan för Västra Götalandsregionen 20172018
Diarienummer HSNS 2017-00019

15.

Protokollsutdrag - § 24 2017-02-07 regionstyrelsen, Plan för
implementering av policy och riktlinjer för inköp
Diarienummer HSNS 2017-00020

16.

Skrivelse om implementering av inköpspolicy
Diarienummer HSNS 2017-00020

17.

Protokollsutdrag - § 25 2017-02-07 regionstyrelsen, Översyn av
Västra Götalandsregionens politiska organisation inför

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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mandatperioden 2019-2022 - uppdragshandling
Diarienummer HSNS 2017-00021
18.

Protokollsutdrag - § 23 2017-02-07 regionstyrelsen,
Närvårdssamverkan med kommunerna Alingsås och Lerum
Diarienummer HSNS 2017-00022

19.

Avtalsuppföljning 2016 för Unilabs AB
Diarienummer HSNV 2015-00358

20.

Verkställighetsbeslut - Signering av delegeringsprotokoll,
verkställighetsbeslut och uppdragshandlingar
Diarienummer HSNS 2017-00025

21.

Väntetids och tillgänglighetsrapport 2017:01
Diarienummer HSNS 2017-00026

22.

Protokollsutdrag - § 11 2017-02-23 styrelsen för Södra Älvsborgs
Sjukhus, Månadsrapport efter januari 2017
Diarienummer HSNS 2016-00095

23.

Protokollsutdrag - § 38 2017-02-21 regionstyrelsen, Detaljbudget
2017
Diarienummer HSNS 2016-00122

24.

Årsredovisning för Sjuhärads samordningsförbund 2016
Diarienummer HSNS 2016-00149

25.

Protokollsutdrag - § 8 2017-01-31, regionfullmäktige, Rese- och
mötepolicy
Diarienummer HSNS 2016-00194

26.

Protokollsutdrag - § 35 2017-02-23 västra hälso- och
sjukvårdsnämnden, Interimistisk närvårdssamverkansorganisation
inom Lerum och Alingsås kommuner
Diarienummer HSNS 2017-00022

27.

Skrivelse om underbemanning inom diabetesvården
Diarienummer HSNS 2017-00029

28.

Protokollsutdrag - § 33 2017-03-03 regionutvecklingsnämnden,
Inriktning sociala investeringsmedel 2017
Diarienummer HSNS 2017-00032

29.

Studentforum - dialog med studentkårerna i

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Västra Götalandsregionen
Diarienummer HSNS 2017-00033
30.

Gemensamma presidieöverläggningar, GPÖ, mellan hälso- och
sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2017-0303
Diarienummer HSNS 2017-00036

31.

Protokoll från MBL-grupp för hälso- och sjukvårdsnämnderna i
Västra Götalandsregionen 2017-02-13
Diarienummer HSNS 2017-00018

32.

Rutin för uppföljning 2017
Diarienummer HSNS 2017-00039

33.

Rutin med tillämpningsanvisningar för hantering av ersättning
från hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Diarienummer HSNS 2017-00039

34.

Information om ny miljöplan 2017-2020
Diarienummer HSNS 2016-00167

35.

Information om ny plan mänskliga rättigheter
Diarienummer HSNS 2016-00191

36.

Protokollsutdrag - § 54 2017-03-07 regionstyrelsen, Riktlinje för
flaggning vid Västra Götalandsregionens verksamheter 20172022
Diarienummer HSNS 2017-00042

37.

Verksamhetsberättelse 2016 för folkhälsopolitiska rådet i
Herrljunga kommun
Diarienummer HSNS 2015-00078

38.

Protokollsutdrag - § 43 2017-03-13 kommunstyrelsen Tranemo
kommun, Verksamhetsberättelse för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2016
Diarienummer HSNS 2015-00087

39.

Skrivelse om behandling av borrelia och twar
Diarienummer HSNS 2017-00038

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

