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Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från östra hälso- och
sjukvårdsnämnden den 30 november 2017
Tid: 09:00 - 15:45
Plats: Residenset i Mariestad

Närvarande
Beslutande

Gunilla Druve Jansson, ordförande (C)
Eva-Lott Gram, 1:a vice ordförande (KD)
Susanne Larsson, 2:e vice ordförande (S)
Michael Karlsson (S)
Linnea Wall (S)
Rezkar Mohamad (S)
Anita Löfgren (S) (fr. kl. 10:00)
Anette Karlsson (M)
Lars Åke Carlsson (M)
Agneta Edvardsson (M)
Sören Rafstedt (M)
Hannyah Jörtoft (SD)
Marianne Bonnevier (MP)
Iowan Hedendahl (V)
Björn Bröne (L) ersätter Pär Johnson (L)
Ersättare

Karl Wiktorsson (S)
Pierre Rydén (S)
Anita Persson (S)
Kenneth Carlsson (S)
Lars Glad (M)
Fredrik Kvist (M)
Magnus Harjapää (SD)
Roland Wanner (MP) (kl. 09:00-14:00)
Åsa Heij Bengtegård (V)
Björn Bröne (L)
Hans Johansson (C) (kl. 09:00-15:00)
Dan Hovskär (KD)
Justerare

Susanne Larsson (S)

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30
Datum och ort för justering

Den 5 december 2017 i Mariestad
Underskrifter

Sekreterare:
Eleonor Hultmark
Ordförande:
Gunilla Druve Jansson
Justerare:
Susanne Larsson

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Övriga närvarande

Leena Ekberg, avdelningschef
Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig
Eleonor Hultmark, nämndsekreterare
Eva-Lotta Funk, nämndsekonom §§ 92, 111 F
Camilla Silvesjö, kommunikatör
Anna Persson, regionutvecklare §§ 102-105, 107-108
Ida Wernered, regionutvecklare §§ 93-96, 111 A
Lisa Juting, regionutvecklare § 106
Sverker Andersson, regionutvecklare
Evelina Zetterljung, nämndsekreterare
Per Bjurén, regionutvecklare §§ 100-101
Anna Norman Kjellström, strateg § 111 A
Jarl Torgerson, specialistläkare § 111 A
Erik Lagersten, kommunikationsdirektör § 111 B
Malin Camper, regionutvecklare § 111 C
Eva Sundström, stf sjukhusdirektör § 111 D
Särskilt inbjudna

Jenny Grahn, Ungdomens Nykterhetsförbund Skaraborg, Trivselgerillan § 111 E
Pernilla Bolde, Ungdomens Nykterhetsförbund Skaraborg, Trivselgerillan § 111 E
Samantha Ward, Ungdomens Nykterhetsförbund Skaraborg, Trivselgerillan § 111 E

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

4 (31)

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Sammanträdesdatum: 2017-11-30
Datum när anslag sätts upp: 2017-12-05
Datum när anslag tas ned: 2017-12-27
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatuadress, Ort

Underskrift:

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Genomgång av dagens ärenden
Information

Genomgång av information skedde kl. 09:05–12:00 (inga beslut), se § 111
Beslutsärenden

Föredragning av beslutsärenden skedde kl. 13:45-15:00
Mötesuppehåll

Paus kl. 09:50-10:00
Lunch kl. 12:00-13:20
Uppehåll för gruppmöten kl. 15:00–15:30
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-19 på föredragningslistan kl. 15:30–15:45

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Innehållsförteckning
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104

§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Justerare:

Detaljbudget 2018 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen Skaraborgs Sjukhus
Statsbidrag till unga vuxna för vård och stöd vid missbruk och beroende
Tillägg till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan
östra hälso- och sjukvårdsnämnden och stiftelsen Gabriel
Uppdrag om förberedelse för en ny överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap med Röda Korset Skövde
Remiss om riktlinjer för ersättning vid samråd
Remiss - Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre
samordningsförbunden i Skaraborg
Uppdrag - kartläggning och analys av lokalt folkhälsoarbete
Verksamhetsplaner för folkhälsoråden i Skaraborg
Tilläggsurval hälsa på lika villkor 2018
Uppföljningsplan Vårdval Vårdcentral 2018
Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2018
Ansökan om utträde från kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom
Vårdval Rehab tilläggsuppdrag neurovårdteam, Lidköping
Rehabmottagning
Ansökan om byte av adress Unicare vårdcentral City Skövde
Upphandling av Grön rehab i Skaraborg
Återremitterat ärende - Dispensansökan från kraven om kvälls- och
helgöppna mottagningar i Krav- och kvalitetsboken 2018 i Mariestad
Återremitterat ärende - Dispensansökan från kraven om kvälls- och
helgöppna mottagningar i Krav- och kvalitetsboken 2018 i Falköping
Delegeringsärenden
Anmälningsärenden
Information

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

7
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9
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12
13
14
16
17
18
18
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§ 92
Detaljbudget 2018 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNÖ 2017-00190
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer detaljbudget för år 2018.
Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden budgeterar en ekonomi i balans för 2018.
Nämndens budgeterade kostnader ryms inom de tillgängliga medlen.
Nämndens regionbidrag uppgår efter justeringar till 5 092,6 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27
Förslag till detaljbudget 2018 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Skickas till

•

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 93
Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan
östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen
Skaraborgs Sjukhus
Diarienummer HSNÖ 2016-00143
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del
tilläggsöverenskommelsen 2017:3 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
om ersättning för vård över takvolymer, så kallat brutet tak.
Sammanfattning av ärendet

Efter avstämning av utfall per delår 2, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnderna
om att omfördela medel. Sjukhusförvaltningarna fick möjlighet att uppskatta det
totala värdet av produktion över tak för år 2017, vilket resulterade i ett värde av
305 miljoner kronor, d.v.s. ytterligare 55 miljoner kronor som hälso- och
sjukvårdsstyrelsen beslutat om den 2017-09-27 (dnr HS 2017–00266).
Omfördelningen och hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om ytterligare
finansiering innebär att denna kompletterande tilläggsöverenskommelse tecknas
med styrelsen för Skaraborgs sjukhus, om ytterligare 30 miljoner kronor för
produktion utöver fastställd takvolym 2017 i enlighet med det uppskattade totala
värdet av 2017 års produktion över tak. Detta under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar om medel den 21 november 2017 i enlighet med
bifogat underlag.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-31
Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus

Skickas till

•
•

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, för genomförande,
diariet.skas@vgregion.se
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus, för genomförande,
jorgen.thorn@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 94
Statsbidrag till unga vuxna för vård och stöd vid missbruk
och beroende
Diarienummer HSNÖ 2017-00189
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar 1,2 miljoner kronor till
Skaraborg Sjukhus för att förbättra vård och stöd till unga vuxna vid
missbruk och beroende under 2017.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2017-03-28 om ett regionuppdrag med
ett antal rekommendationer, bland annat att utvecklingsinsatser ska vidtas för att
utveckla missbruk- och beroende vården tillsammans med kommunerna för en
effektiv och sömlös kedja för att personer med missbruk och beroende ska få
jämlik vård och bättre tillgång till rekommenderade metoder (dnr HS 2016–
00094).
Vuxenpsykiatrin på Skaraborgs Sjukhus arbetar för att unga vuxna med
beroenden ska få snabbt vård och stöd vid beroende och missbruk. Åtgärderna är
att:
• Fortsätta att utveckla ett mellanvårdsteam för att kunna stödja och vårda
unga vuxna med så kallade mellanvårdsinsatser.
• Utveckla stöd till närstående och för patienten andra viktiga aktörer, vilka
involveras i vårdens insatser kring patienten.
• Fortsätta att utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt som syftar till att
identifiera risker innan unga vuxna utvecklar ett beroende eller missbruk.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-06

Skickas till

•
•

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, diariet.skas@vgregion.se
Jörgen Thorn, sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus,
jorgen.thorn@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 95
Tillägg till överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden
och stiftelsen Gabriel
Diarienummer HSNÖ 2015-00194
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tillägg till
överenskommelse om idéburet partnerskap med stiftelsen Gabriel för 2018
och 2019.
2. Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att påbörja arbetet med en upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling om, specialiserad palliativ vård med
start från och med 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och stiftelsen Gabriel har en
överenskommelse inom ramen för idéburet offentligt partnerskap som gäller
tidsperioden 2014-01-01- 2018-12-31 och kan utan ny omförhandling förlängas
till 2019-12-31.
Stiftelsen Gabriel har påkallat omförhandling för ekonomisk reglering. Efter
förhandling har parterna enats om ett förslag till en tvåårig
tilläggsöverenskommelse som innebär en ökad ersättning med 1,5 miljoner kronor
per år.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-31
Förslag till tillägg till överenskommelse inom ramen för Idéburet
offentligt partnerskap

Skickas till

•
•

Styrelsen för stiftelsen Gabriel soren@walsp.se, för genomförande
Leena Ekberg, leena.ekberg@vgregion.se, för genomförande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 96
Uppdrag om förberedelse för en ny överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset Skövde
Diarienummer HSNÖ 2017-00202
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteman i uppdrag att
förbereda en ny överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med
Röda Korset i Skövde från och med 2019.
Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har en överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap med Röda Korset i Skövde som löper ut 2018-12-31. Till
följd av att överenskommelsen löper ut ska ett förberedande arbete genomföras i
syfte att ta utforma ett underlag som beskriver behov, samverkansform och
innehåll med ett förslag till beslut. Överenskommelsens syfte är att minska
sviterna efter tortyr och krig, samt främja möjligheterna att uppnå ett så normalt
liv som möjligt för flyktingen och dennes familj. Dessutom att synliggöra
målgruppen och dess behov genom kunskapsförmedling och utbildning. Röda
Korset i Skövde bedöms ha en verksamhet med god kvalitet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17

Skickas till

•
•
•
•

Ida Wernered: ida.wernered@vgregion.se, för genomförande
Martin Dohlsten: Martin.dohlsten@vgregion.se, för genomförande
Peter Hagman: peter.hagman@redcross.se, för genomförande
Leena Ekberg: leena.ekberg@vgregion.se, för genomförande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 97
Remiss om riktlinjer för ersättning vid samråd
Diarienummer HSNÖ 2017-00135
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande enligt förslag till
remissyttrande.
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har berett östra hälso- och sjukvårdsnämnden möjlighet att lämna
synpunkter över Riktlinje - Ersättningar vid samråd. Svar ska ha kommit in till
regionstyrelsen senast den 15 januari 2018.
Koncernkontoret har på uppdrag av regionstyrelsen tagit fram ett förslag till riktlinje
”Ersättningar vid samråd”. Syftet med riktlinjerna är att ersättningen för samråd ska
likställas inom Västra Götalandsregionen. Riktlinjerna ska gälla för samtliga förvaltningar
i Västra Götalandsregionen som tillämpar samråd.
I förslaget till remissyttrande har nämnden inga synpunkter på riktlinjerna förutom att
nämnden vill ha ett förtydligande vad gäller arvode/ersättning för exempelvis pensionärsråd. I
övrigt har nämnden inga synpunkter på remitterat förslag till ”Riktlinje Ersättningar vid
samråd”.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-10-31
Remissyttrande över förslag till riktlinjer för samråd
Remiss om riktlinjer för samråd
Riktlinje för samråd - remisshandling

Skickas till

•

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

13 (31)

Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2017-11-30

§ 98
Remiss - Analys kring för- och nackdelar med
sammanslagning av de tre samordningsförbunden i
Skaraborg
Diarienummer HSNÖ 2017-00201
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande enligt förslag till
remissyttrande som innebär att nämnden är positiv till en sammanslagning.
Sammanfattning av ärendet

Regionstyrelsen har berett berörda nämnder att lämna synpunkter på rapporten
”Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre
samordningsförbunden i Skaraborg” som underlag till sitt remissyttrande.
Kommunerna i Skaraborg ingår i fyra samordningsförbund varav 14 kommuner
ingår i något av de tre berörda samordningsförbunden.
Koncernkontoret har utarbetat förslag till remissyttrande.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-22
Yttrande över analys kring för och nackdelar med sammanslagning av de
tre samordningsförbunden i Skaraborg
Rapport om sammanslagning 2017-09-30
Remissutskick till Samordningsförbundens medlemsparter gällande
utredningen om en eventuell sammanslagning
Remiss - Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre
Samordningsförbunden i Skaraborg

Skickas till

•

Regionstyrelsen regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 99
Uppdrag - kartläggning och analys av lokalt
folkhälsoarbete
Diarienummer HSNÖ 2017-00204
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att en kartläggning och analys
av lokalt folkhälsoarbete i Skaraborg ska göras av en extern konsult.
2. Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att genomföra uppdraget.
3. Uppdraget ska redovisas till nämnden under våren 2018.
4. Finansiering sker inom ramen för nämndens anslag till folkhälsoarbete.
Sammanfattning av ärendet

Det är av största vikt att folkhälsoarbetet tillika sociala hållbarhetsarbetet ständigt
utvecklas för att möta de behov som finns. I Skaraborg är samverkan väl
utvecklad mellan kommuner, kommunalförbund, regionen och en lång rad
samverkansparter men samverkan behöver ständigt utvecklas och formaliseras.
En kartläggning och analys av hur arbetet genomförs samt för och nackdelar med
olika organiseringsformer ger ett värdefullt underlag för att utveckla och
förtydliga det lokala arbetet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-27

Skickas till

•
•
•
•
•

Leena.Ekberg leena.ekberg@vgregion.se
Inger Hannu inger.b.hannu@vgregion.se
Folkhälsostrategerna
Elisabeth Rahmberg Johansson, folkhälsochef, avdelning folkhälsa.
Elisabeth.rahmberg@vgregion.se
Katarina Jonsson, styrelseordförande Skaraborgs kommunalförbund.
Katarina.jonsson@skovde.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 100
Verksamhetsplaner för folkhälsoråden i Skaraborg
Diarienummer HSNÖ 2017-00192
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom inkomna
verksamhetsplaner för år 2018.
Sammanfattning av ärendet

Hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal om lokalt folkhälsoarbete med
alla kommuner i nämndområdet. Enligt avtalen ska folkhälsoråden utarbeta
verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Planen ska redovisas
för respektive kommun och för hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamhetsplaner har
inkommit från samtliga folkhälsoråd.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-13
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Tidaholms kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Tibro kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Skövde kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Essunga kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Götene kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Lidköpings kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Skara kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Hjo kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Mariestads kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Gullspångs kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Töreboda kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Vara kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Karlsborgs kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Grästorps kommun
Verksamhetsplan 2018 för folkhälsorådet i Falköpings kommun

Skickas till

•

Respektive folkhälsoråd

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 101
Tilläggsurval hälsa på lika villkor 2018
Diarienummer HSNÖ 2017-00183
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att genomföra ett
tilläggsurval om 800 enkäter/kommun av Hälsa på lika villkor 2018 till en
kostnad om 425 000 kronor.
2. Finansiering sker inom ramen för nämndens anslag för folkhälsoarbete.
Sammanfattning av ärendet

Den nationella folkhälsoenkäten, hälsa på lika villkor, är en nationell
undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i åldersgruppen 16-84 år.
Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och att följa
utvecklingen över tid. Undersökningen genomfördes första gången 2004 och har
fram till 2016 genomförts årligen. Numera genomförs enkäten vartannat år 2016,
2018, 2020 o.s.v.
Vid varje tillfälle finns det möjlighet för regioner/landsting och kommuner att
genomföra tilläggsurval. Förra gången regionen genomförde tilläggsurval var
2015 och nästa möjlighet är 2018. För att kunna presentera data på kommunnivå
behöver urvalet göras per kommun. Vid ett urval på 800 enkäter/kommun
vartannat år kan åren slås ihop och resultat kan då presenteras utifrån ålder eller
kön på kommunnivå. Även tidigare år kan användas vid eventuella
sammanslagningar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-06

Skickas till

•
•

Koncernavdelning data och analys, enhet samhällsanalys för
genomförande: mats.graner@vgregion.se, barbara.rubinstein@vgregion.se
Skaraborgsenheten, avdelning folkhälsa

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 102
Uppföljningsplan Vårdval Vårdcentral 2018
Diarienummer HSNÖ 2017-00179
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner uppföljningsplan för
Vårdval Vårdcentral 2018.
2. Nämnden gör tillägg av indikatorer i uppföljningsplanen. Tillägget läggs
till under rubriken ”Prioriterade mål: Skillnader i livsvillkor och hälsa ska
minska” enligt följande: Andel listade individer med astma och ischemisk
hjärtsjukdom där rökningsuppgift finns och även andel med samma
diagnoser som fått kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk.
Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Vårdval Vårdcentral.
Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllelse till
de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och
kvalitetsboken Vårdval Vårdcentral 2018. Uppföljningen ska också ge underlag
till redovisning av resultat och förbättringar av hälso- och sjukvården.
Uppföljningen utgår från de krav som ställts i förfrågningsunderlaget, resultat av
tidigare uppföljningar samt de övergripande mål som fastställs i fullmäktige,
styrelser och nämnder.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-15
Uppföljningsplan Vårdval Vårdcentral 2018

Skickas till

•

Koncernkontoret, enhet Primärvård, marie.gustafsson@cgregion.se, för
genomförande

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 103
Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2018
Diarienummer HSNÖ 2017-00180
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner uppföljningsplan för
Vårdval Rehab 2018
Sammanfattning av ärendet

Uppföljningsplanen omfattar löpande uppföljning av kontrakt enligt Lag
(2008:962) om valfrihetssystem, Västra Götalandsregionens Vårdval Rehab.
Uppföljningen syftar till att säkerställa följsamhet och grad av måluppfyllelse till
de uppdrag och krav som specificeras i förfrågningsunderlaget, Krav- och
kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018. 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 prioriteringsanalys
samt de övergripande mål som fastställts i fullmäktige, styrelser och nämnder.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-10
Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2018

Skickas till

•
•

Lena Karlsson, för kännedom, lena.elis.karlsson@vgregion.se
Marie Gustavsson, för kännedom marie.gustafsson@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 104
Ansökan om utträde från kontrakt för att bedriva
vårdverksamhet inom Vårdval Rehab tilläggsuppdrag
neurovårdteam, Lidköping Rehabmottagning
Diarienummer HSNÖ 2015-00125
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förtida utträde från
kontrakt att bedriva tilläggsuppdrag neurovårdteam inom Vårdval Rehab
från och med 2017-12-31.
Sammanfattning av ärendet

Närhälsan Lidköping rehabmottagning har ansökt om förtida utträde ur kontrakt att bedriva
tilläggsuppdrag neurovårdteam inom Vårdval Rehab enligt § 12 i Krav- och
kvalitetsboken. Önskat datum för utträde är 2017-12-31. Nuvarande kontrakt upphör att
gälla 2018-12-31.
Närhälsan Lidköping rehabmottagning har ett kontrakt från 2015-12-01 att bedriva
neurovårdteam inom Vårdval Rehab. Från 2016-12-14 saknas kompetensen logoped. Enhet
primärvård, Koncernstab hälso- och sjukvård bedömde att neurovårdteamet fick ligga
vilande tills logoped fanns på plats, dock som längst ett år. Under 2017 har både
arbetsterapeut och fysioterapeut med neurokompetens slutat sin anställning i Närhälsan
Lidköping rehabmottagning. Det har visat sig svårt att rekrytera professioner med den
kompetens och erfarenhetskrav som ställs för att bedriva neurovårdteam. Närhälsan
Lidköping rehabmottagning ser ingen snar lösning och önskar därför avsluta kontraktet.
I Lidköping kommun finns ett av regionens 13 neurovårdteam kvar.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-14
Ansökan om utträde kontrakt Neurovårdteam

Skickas till

•
•
•
•

Maria Qvarnström, maria.qvarnstrom@vgregion.se för kännedom
Ekonomi Vårdval, ekonomi.vardval@vgregion.se, för genomförande
Karin Jacobsson, regionutvecklare, karin.jacobsson@vgregion.se för
genomförande
Lena Karlsson, teamansvarig vårdval rehab,
lena.elis.karlsson@vgregion.se för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 105
Ansökan om byte av adress Unicare vårdcentral City
Skövde
Diarienummer HSNÖ 2015-00150
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner adressbyte för Unicare
vårdcentral Skövde till Gustav Adolfs gata 57, 541 45 Skövde, från och
med 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

I kapitel 1.1 i Krav- och kvalitetsbok Vårdval VG Primärvård fastställs att en
förändrad adress ska föregås av ett godkännande av Västra Götalandsregionen.
Det framgår även i kontraktet i § 2.
Om en vårdcentral av någon anledning vill byta adress kan en sådan flytt
godkännas under förutsättning att den sker inom kommunen där vårdcentralen har
sin verksamhet.
Unicare har i god tid inkommit med ansökan om ny mottagningsadress för att
flytta från sina lokaler centralt i Skövde. Flytten är planerad utifrån de krav som
finns uppställda. De nya lokalerna kommer att granskas på uppdrag av Västra
Götalandsregionen så att de uppfyller ställda krav.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-15

Skickas till

•
•

Unicare vårdcentral Skövde, anders.olofsson@unicare.nu
Koncernkontoret, ekonomi vårdval, ekonomi.vardval@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 106
Upphandling av Grön rehab i Skaraborg
Diarienummer HSNÖ 2017-00199
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att genomföra upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) av Grön Rehab i Skaraborg.
2. Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlag.
Sammanfattning av ärendet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har under 2016 och 2017 tecknat avtal med
forskningsstiftelsen Skaraborgsinstitutet om förvaltning av medel för
utvecklingsinsatser rörande Grön Rehab. Grön Rehab är så kallad naturunderstödd
rehabilitering som riktar sig till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa.
Utvärdering av projektet kommer under våren 2018.
Tidigare projekt i Västra Götalandsregionen visar dock på goda effekter av
naturunderstödd rehabilitering, både vad gäller upplevd hälsa, återgång till arbete
och minskad vårdkonsumtion. Projektet löper ut under 2018, och för att
säkerställa fortsatta insatser till målgruppen föreslås därför att upphandling av
Grön Rehab görs.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-11-17

Skickas till

•

Leena.Ekberg leena.ekberg@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 107
Återremitterat ärende - Dispensansökan från kraven om
kvälls- och helgöppna mottagningar i Krav- och
kvalitetsboken 2018 i Mariestad
Diarienummer HSNÖ 2017-00175
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar dispens från kravet om en
kvälls- och helgöppen mottagning i Mariestad.
2. Beslutet gäller under förutsättning att mottagningen har ett fortsatt
öppethållande minst sex timmar per lördag/söndag.
Reservationer

Susanne Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Hannyah Jörtoft (SD) och Iowan Hedendahl (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

En ansökan om dispens har inkommit från joursamverkan Skaraborg om att få
frångå Krav- och kvalitetsbok 2018 om kvälls- och helgöppen mottagning
(jourcentral) i Mariestad, då det skulle medför en betydande försämring av
kontinuiteten och tillgängligheten i det planerande omhändertagandet dagtid på
vårdcentralerna. Den behandlades på östra hälso- och sjukvårdsnämndens möte
2017-10-26 och beslut togs om att återremittera ärendet med motivering att
nämnden vill se en åtgärds- och tidsplan för hur vårdgivarnas ska kunna följa
Krav- och kvalitetsboken vad gäller jourcentralernas åtagande.
En förfrågan gick då ut till företrädare för joursamverkan i Skaraborg som
inkommit med dispensansökan. Svar har inkommit och de pekar återigen på att
beslutet leder till försämrad personalförsörjning och tillgänglighet dagtid, ökad
resursåtgång för mindre svåra åkommor, försämrad kontinuitet och
undanträngning av äldre och kroniskt sjuka patienter. De framför att kravet ur
deras synpunkt saknar rimlighet och statistiskt stöd och vill fokusera en
handlingsplan på det omställningsarbete som bedrivs i Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag

•

Svar på återremiss, daterat 2017-11-22

Yrkanden på sammanträdet

Gunilla Druve Jansson (C) yrkar för GrönBlå Samverkan enligt bilaga 1 § 107:
1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar dispens från kravet om en
kvälls- och helgöppen mottagning i Mariestad.
2. Beslutet gäller under förutsättning att mottagningen har ett fortsatt
öppethållande minst sex timmar per lördag/söndag.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Susanne Larsson (S) yrkar för Socialdemokraterna med instämmande från
Hannyah Jörtoft (SD) avslag på dispensansökan rörande jourcentralerna enligt
bilaga 2 § 107.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
yrkande från GrönBlå Samverkan.
Skickas till

Representanter för vårdgivare som undertecknat dispensansökan;
• Lars Gotthardsson, Närhälsan, lars.gotthardsson@vgregion.se
• Rita Ponerup, Närhälsan, rita.ponerup@vgregion.se
• Anders Olofsson, Unicare, anders.olofsson@unicare.nu
• Eva Öfverman, Bräcke diakoni, eva.ofwerman@brackediakoni.se
• Tina Hogbäck, Capio, tina.hogback@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 108
Återremitterat ärende - Dispensansökan från kraven om
kvälls- och helgöppna mottagningar i Krav- och
kvalitetsboken 2018 i Falköping
Diarienummer HSNÖ 2017-00176
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar dispens från kravet om en
kvälls- och helgöppen mottagning i Falköping.
2. Beslutet gäller under förutsättning att mottagningen har ett fortsatt
öppethållande minst sex timmar per lördag/söndag.
Reservationer

Susanne Larsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Hannyah Jörtoft (SD) och Iowan Hedendahl (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

En ansökan om dispens har inkommit från joursamverkan Skaraborg om att få
frångå Krav- och kvalitetsbok 2018 om kvälls- och helgöppen mottagning
(jourcentral) i Falköping, då det skulle medför en betydande försämring av
kontinuiteten och tillgängligheten i det planerande omhändertagandet dagtid på
vårdcentralerna. Den behandlades på östra hälso- och sjukvårdsnämndens möte
2017-10-26 och beslut togs om att återremittera ärendet med motivering att
nämnden vill se en åtgärds- och tidsplan för hur vårdgivarnas ska kunna följa
Krav- och kvalitetsboken vad gäller jourcentralernas åtagande.
En förfrågan gick då ut till företrädare för joursamverkan i Skaraborg som
inkommit med dispensansökan. Svar har inkommit och de pekar återigen på att
beslutet leder till försämrad personalförsörjning och tillgänglighet dagtid, ökad
resursåtgång för mindre svåra åkommor, försämrad kontinuitet och
undanträngning av äldre och kroniskt sjuka patienter. De framför att kravet ur
deras synpunkt saknar rimlighet och statistiskt stöd och vill fokusera en
handlingsplan på det omställningsarbete som bedrivs i Västra Götalandsregionen.
Beslutsunderlag

•

Svar på återremiss, daterat 2017-11-22

Yrkanden på sammanträdet

Gunilla Druve Jansson (C) yrkar för GrönBlå Samverkan enligt bilaga 1 § 108:
1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar dispens från kravet om en
kvälls- och helgöppen mottagning i Falköping.
2. Beslutet gäller under förutsättning att mottagningen har ett fortsatt
öppethållande minst sex timmar per lördag/söndag.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Susanne Larsson (S) yrkar för Socialdemokraterna med instämmande från
Hannyah Jörtoft (SD) avslag på dispensansökan rörande jourcentralerna enligt
bilaga 2 § 108.
Beslutsgång

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
yrkande från GrönBlå Samverkan.
Skickas till

Representanter för vårdgivare som undertecknat dispensansökan;
• Lars Gotthardsson, Närhälsan, lars.gotthardsson@vgregion.se
• Rita Ponerup, Närhälsan, rita.ponerup@vgregion.se
• Anders Olofsson, Unicare, anders.olofsson@unicare.nu
• Eva Öfverman, Bräcke diakoni, eva.ofwerman@brackediakoni.se
• Tina Hogbäck, Capio, tina.hogback@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 109
Delegeringsärenden
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner sammanställningen av
delegeringsärenden.
Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av delegeringsärenden redovisas.
Beslutsunderlag

1.

Utbudspunkten tandläkare U Månstigen upphör i avtal om barn- och
ungdomstandvård 3-19 år mellan Praktikertjänst AB och östra hälsooch sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNÖ 2015-00090

2.

Deltagande på folkhälsokonferens i Flämslätt Skara den 23 november 2017
Diarienummer HSNÖ 2017-00020

3.

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Essunga kommun för
perioden 2018-2021
Diarienummer HSNÖ 2017-00153

4.

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Falköpings kommun
för perioden 2018-2021
Diarienummer HSNÖ 2017-00163

5.

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun
för perioden 2018-2021
Diarienummer HSNÖ 2017-00159

6.

Beslut om fortsättning av arvodeskategori B enligt lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi, gällande Mats Hedman, vårdgivarkod 5508.
Diarienummer HSNÖ 2017-00143

7.

Beslut om ändring av arvodeskategori enligt lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi gällande Mark Reisen, vårdgivarkod 5514.
Diarienummer HSNÖ 2017-00057

8.

Beslut om fortsättning av arvodeskategori B enligt lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi, gällande Anneli Hallqvist, vårdgivarkod 5507.
Diarienummer HSNÖ 2017-00142

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 110
Anmälningsärenden
Beslut

1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner sammanställningen av
anmälningsärenden.
Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av anmälningsärenden redovisas.
Beslutsunderlag

1.

Protokollsutdrag - § 253 2017-10-17 regionstyrelsen, Riktlinjer för
lönepolitik 2018-2020
Diarienummer HSNÖ 2017-00185

2.

Protokollsutdrag - § 258 2017-10-17 regionstyrelsen, Handlingsplan
fullföljda studier, 2017-2020
Diarienummer HSNÖ 2016-00194

3.

Mötesanteckningar Gemensam presidieöverläggning GPÖ mellan
Folkhälsokommittén och sjukvårdsnämnderna 2017-10-18
Diarienummer HSNÖ 2017-00197

4.

Remiss - Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre
Samordningsförbunden i Skaraborg
Diarienummer HSNÖ 2017-00201

5.

Motion från Hanne Jensen (S) gällande prehospital psykiatrisk resurs
genom införande av psykiatriambulans
Diarienummer HSNÖ 2017-00178

6.

Mötesanteckningar från dialogmöte med handikapp- och patientföreningar
2017-10-19
Diarienummer HSNÖ 2017-00059

7.

Mötesanteckningar från pensionärsrådet för östra hälso- och
sjukvårdsnämnden 2017-08-17
Diarienummer HSNÖ 2017-00044

8.

Skrivelse till styrelser om rapportering till regionfullmäktige
Diarienummer HSNÖ 2017-00194

9.

Vårdförbundets representant i östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNÖ 2017-00203

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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10.

Protokollsutdrag - § 272 2017-10-19 hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Avstå
från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och
ungdomspsykiatrin
Diarienummer HSNÖ 2017-00182

11.

Protokollsutdrag - § 277 2017-10-19 hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Riktat
statsbidrag till hälso- och sjukvård 2018: Ökad välfärd/migration
Diarienummer HSNÖ 2017-00188

12.

Protokollsutdrag - § 278 2017-10-19 hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Medel
för utveckling av Närsjukvård i Norra Skaraborg
Diarienummer HSNÖ 2017-00186

13.

Protokollsutdrag - § 296 2017-11-09 hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Skrivelse från styrelsen för NU-sjukvården och norra hälso- och
sjukvårdsnämnden om neonatalvård vid NU-sjukvården
Diarienummer HSNÖ 2017-00198

14.

Protokollsutdrag - § 54 2017-10-26 styrelsen för Skaraborgs sjukhus,
Vårdöverenskommelse 2018 mede östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNÖ 2017-00145

15.

Protokollsutdrag - § 296 2017-10-17 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, ekonomi - redovisning till nämnd den 17 oktober
Diarienummer HSNÖ 2017-00171

16.

Protokollsutdrag - § 308 2017-10-26 Göteborgs hälso- och
sjukvårdsnämnd, Vårdöverenskommelse 2018 mellan Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen
för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Diarienummer HSNÖ 2017-00171

17.

Protokollsutdrag - Folktandvården sammanträde med förvaltningens
samverkansgrupp Vårdöverenskommelserna 2018
Diarienummer HSNÖ 2017-00114

18.

Mötesanteckningar från den politiska referensgruppen för sociala
investeringsmedel 2017-10-13
Diarienummer HSNÖ 2015-00222

19.

Protokoll från Samordningsförbundet Västra Skaraborg Essunga, Götene,
Lidköping, Skara och Vara 2017-09-25
Diarienummer HSNÖ 2016-00157

20.

Protokoll från folkhälsorådet i Tidaholms kommun 2017-09-26
Diarienummer HSNÖ 2015-00190

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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21.

Protokoll från folkhälsorådet i Gullspångs kommun 2017-10-16
Diarienummer HSNÖ 2015-00104

22.

Protokollsutdrag 2017-10-25 § 206 Avtal om lokalt folkhälsoarbete,
Götene Kommun
Diarienummer HSNÖ 2017-00154

23.

Protokollsutdrag - § 126 2017-11-01 Vara kommun, Samverkansavtal om
lokalt folkhälsoarbete
Diarienummer HSNÖ 2017-00161

24.

Protokollsutdrag - § 158 2017-11-08 Falköpings kommun, Folkhälsoavtal
2018-2021
Diarienummer HSNÖ 2017-00163

25.

Ansökan om utträde från kontrakt för att bedriva vårdverksamhet inom
Vårdval Rehab tilläggsuppdrag Neuroteam mellan Närhälsan Lidköping
Rehabmottagning och östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer HSNÖ 2015-00125

26.

Ansökan om ersättning för att utveckla patientutbildning diabetes och
patientutbildning osteoporos, ett samarbete mellan Närhälsan Södra Ryd
vårdcentral och Närhälsan Skövde rehabmottagning
Diarienummer HSNÖ 2017-00195

27.

Delegeringsprotokoll 2017-10-17 hälso- och sjukvårdsdirektören,
Regional medicinsk riktlinje RMR för OCD - Tvångssyndrom och
relaterade syndrom (vuxna)
Diarienummer HSNÖ 2017-00184

28.

Verkställighetsbeslut - Ny rutin för diarieföring i Västra
Götalandsregionen
Diarienummer HSNÖ 2017-00187

29.

Skrivelse daterad 2017-11-15 samt svar avseende inbjudan till dialogmöte
med organisationen Läkare utan Gränser gällande vårdhinder för
asylsökande
Diarienummer HSNÖ 2017-00200

30.

Slutrapport - Upprop för ett friskare Tidaholm
Diarienummer HSNÖ 2015-00327

31.

Undertecknad vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och
sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
Diarienummer HSNÖ 2017-00116

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 111
Information
A. Behovsanalys 2019 - Vårdbehov Faktaunderlag 2017
(dnr. HSNÖ 2017-00181-1) samt redovisning av tillgänglighet
Anna Norman Kjellström, Jarl Torgerson och Ida Wernered
B. Varumärkesarbete VGR
Erik Lagersten
C. Information om handlingsplan psykisk hälsa
Malin Camper
D. Komplettering vårdplatsutredning förslag till östra hälso- och
sjukvårdsnämnden (dnr. HSNÖ 2017-00039-6)
Eva Sundström
E. Aktuell ekonomisk information
Eva-Lott Funk
F. Aktuell information från presidiet
Presidiet informerar om möten med:
• 2017-10-27 Kommundialog i Falköping
• 2017-11-01 Möte med revisorer, fördjupad uppföljning
• 2017-11-07 Kommundialog i Gullspång
• 2017-11-10 Gemensamma presidieöverläggningar
• 2017-11-14 Kommundialog Skövde
• 2017-11-15 Kvalitetsmässan i Göteborg
• 2017-11-17 Uppföljning barn- och kvinnosjukvård
• 2017-11-17 Politisk styrgrupp folkhälsa
• 2017-11-21 Lunchmöte med Ägarutskottet
• 2017-11-23 Folkhälsokonferens Flämslätt
• 2017-11-24 Politisk styrgrupp Nära vård norra Skaraborg
• 2017-11-27 Kommundialog Götene
G. Aktuell information om medborgardialog
• Rapport från studiebesök på Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda.
H. Aktuell information från processansvarig
• Information om anmälningsärende nummer 8, rapportering till
regionfullmäktige (dnr. HSNÖ 2017-00194).

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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I. Utdelning av folkhälsopris Skaraborg 2017
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar Ungdomens
Nykterhetsförbund Skaraborg - Trivselgerillan, folkhälsopris Skaraborg
2017 på 30 000 kronor med följande motivering:
Trivselgerillan ger ungdomar möjlighet att tillsammans skapa egna
aktiviteter, utveckla ledarskap och samarbete utan alkohol och droger.
Trivselgerillan lägger på ett enkelt men handfast sätt, grunden för
kunskap i demokratifrågor och inspirerar ungdomar till att ta ett eget
initiativ till en mer hälsofrämjande fritid.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

