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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.
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
Sammanträdesdatum: 2017-06-15
§ 34 är justerad 2017-06-15
Datum när anslag sätts upp: 2017-06-21
Datum när anslag tas ned: 2017-07-13
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, Gatuadress, Ort

Underskrift:
Lisbeth Jinnestål Fernow
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Genomgång av dagens ärenden
Styrelsen samlades kl. 11.00 för gemensamma överläggningar, därefter
sommarlunch kl. 12.00 - 13.00. Styrelsemötet började kl.13.00.
Genomgång av dagens ärenden kl. 13.00 - 13.10
Mötesuppehåll

Paus kl. 15.25 - 15.35
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-7 på föredragningslistan kl. 13.10 - 15.25
Information

Genomgång av information skedde kl. 15.25 - 16.15
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§ 29
Vårdplatsutredning/åtgärdsplan Skaraborgs Sjukhus
Diarienummer SKAS 2017-00263
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner rapporten kring
vårdplatsutredning/åtgärdsplan.
2. Rapporten skickas till östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Den rådande vårdplatsbrist som finns på Skaraborgs Sjukhus (SkaS) beskrivs som
bakgrund till att östra hälso- och sjukvårdsnämndens begär att styrelsen för SkaS ska
göra en vårdplatsutredning och åtgärdsplan. Utredningen ska innefatta hela
skaraborgsperspektivet och SkaS samtliga utbudspunkter.

Diskussion om antalet vårdplatser och överbeläggningar har kontinuerligt förts
under åren. Under årens lopp har stora förändringar skett som exempelvis
introduktion av nya metoder, nya läkemedel och en förståelse att vård på sjukhus
inte alltid är det bästa för individen. Detta påverkar behovet av vårdplatser och
hur de bör användas. Allt mer görs idag i öppenvård såväl behandlingar som
kirurgiska ingrepp.
Åtgärder pågår ständigt för att få rätt antal vårdplatser till exempel:
• Närsjukvårdsarbetet har intensifierats
• Samarbetet över verksamhetsområdesgränserna har ökat
• Vårdplatskoordineringen har fått en ny struktur
• På grund av personalbrist har det varit svårt att hålla alla vårdplatser öppna
Vårdplatsbrist är resultatet av många olika samverkande faktorer. Bemanningssvårigheter
och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och antalet disponibla
vårdplatser är de vanligaste anledningarna. Vårdplatsbristen kan då leda till ett antal
risker som måste tas hänsyn till i varje beslut kring minskat antal platser. Exempel på
dessa risker är utlokalisering av patienter, överbeläggningar, överflyttning och transporter
samt försämrad arbetsmiljö.
Att komma tillrätta med vårdplatsbristen är ett långsiktigt arbete. Detta då
kompetensbrist är främsta orsaken och då krävs att utbildningsmöjligheterna
utvecklas och anpassas till dagens behov. Men andra faktorer är att medicinsk
utveckling inte står still utan ständigt utvecklas. Detta är en möjlighet på samma
sätt som det är en utmaning för att hålla takten med nödvändig utveckling ur alla
perspektiv, men en viktig faktor är att det finns ekonomiska resurser för att möta
framtidens sjukvård.
Omställningsarbetet kommer vara en viktig faktor i arbetet med att få rätt antal
vårdplatser på respektive sjukhusort. Här kommer närsjukvårdsarbetet i Skaraborg

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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kunna bidra med viktiga erfarenheter men också utvecklingsprojektet av
närvården i Mariestad, Töreboda och Gullspång ger viktiga ingångar i hur ett
annat arbetssätt kan minska behovet av vårdplatser.
SkaS måste också förbereda för de delar i omställningen som är kopplat till
koncentration där ett exempel är ledplastikcentret på SkaS Lidköping som kan
medföra omfördelning av vårdplatser mellan avdelningar.
Det finns åtgärder som kan genomföras på kort sikt och exempel på dessa är
införande av produktions- och kapacitetsplanering, säkerställa det akuta flödet,
anpassa vårdavdelningar till optimal bemanning och ytterligare utveckla
vårdplatskoordinering för att minimera överflyttningar.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-02
Vårdplatsutredning datum 2017-06-07

Skickas till

•

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 30
Implementering inköpspolicy
Diarienummer SKAS 2017-00164
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger sjukhusdirektören i uppdrag att
säkerställa Skaraborgs Sjukhus implementering och följsamhet till Västra
Götalandsregionens inköpspolicy.
2. En översyn ska ske av rutiner för inköp och avtal för att säkerställa att den
regionala inköpspolicyn följs.
3. En åtgärdsplan ska tas fram för ökad följsamhet till riktlinjer, rutiner och
avtalade leverantörer vid köp av varor och tjänster.
4. Framtagen åtgärdsplan återrapporteras till styrelsen 2017-09-21.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har beslutat om en reviderad inköpspolicy för Västra
Götalandsregionen. Ny policy och riktlinje ska öka tydligheten kring ansvar,
uppföljning och tillsyn för hantering av inköpsfrågor i Västra Götalandsregionen.
Policyn och de regiongemensamma riktlinjerna gäller från 1 januari 2018 med
successivt införande under 2017.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-02

Skickas till

•
•

Ekonomichef för genomförande
Sjukhusledning stab och verksamhet för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 31
Motion om kortare arbetstid i vården
Diarienummer SKAS 2017-00209
Beslut

1. Skaraborgs Sjukhus föreslår att regionfullmäktige avslår motionen om
kortare arbetstid i vården.
Ove Nordström (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet

I en motion till regionfullmäktige föreslår Vänsterpartiet att Västra
Götalandsregionen snarast tar initiativ till kortare arbetstid för de som arbetar natt
eller kombinerad dag/kväll/natt på akutmottagningar och vårdavdelningar och det
görs tillsammans med personal och fackförbund.
Regionstyrelsen har skickat motionen på remiss till Skaraborgs Sjukhus (SkaS),
Sahlgrenska samt Kungälv och Frölunda sjukhus.
SkaS har sedan länge använt sig av möjligheten att teckna lokala arbetstidsavtal. I
samarbete mellan chefer, HR-enheten och fackliga organisationer prövas nya
arbetstidsmodeller.
Sedan slutet av 90-talet använder SkaS i stor utsträckning rörliga
arbetstidsmodeller, vilket betyder att arbetstiderna förläggs i intervaller om 5 till
10 veckor och att arbetstiderna planeras på varje enhet utifrån verksamhetens
behov och i viss utsträckning de anställdas önskemål. Medarbetarna har i de olika
arbetstidsmodellerna möjlighet att påverka sitt arbetstidsschema.
Exempel på arbetstidsmodell är rörlig arbetstidsmodell med ”kvoterad” natt. Detta
innebär att medarbetare som i sitt schema planerar in nätter får en förkortning av
veckoarbetstiden.
Flera av redan befintliga arbetstidsmodeller på SkaS ger i vissa fall mer tid för
återhämtning än vad som anges i det nationella kollektivavtalet som tecknats
mellan Sveriges Kommuner och Landstig och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna.
Nya eller förändrade arbetstidsmodeller planeras nu på akutmottagningen i
Skövde, anestesi och operation i Skövde och intensivvårdsavdelningarna i Skövde
och Lidköping.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Förvaltningen anser att det vore olyckligt om det tecknades ett nytt
regionövergripande arbetstidsavtal innan resultatet av dessa nya eller förändrade
arbetstidsmodeller utvärderats.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-12

Skickas till

•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 32
Sommarplanering 2017 för Skaraborgs Sjukhus
Diarienummer SKAS 2017-00342
Beslut

1. Styrelsen beslutar i anslutning till informationspunkt ”Sommarplanering”
delegera till presidiet att besluta om eventuella ytterligare åtgärder för att
upprätthålla en patientsäker akutvård i Skaraborg.
Sammanfattning av ärendet

Sommarplaneringen på Skaraborgs Sjukhus har fortgått enligt plan och baserar sig
på erfarenheterna från tidigare somrar och de förslag som togs fram av
utvärderingsgruppen för sommaren 2016.
En risk och konsekvensanalys är framtagen som ligger till grund för uppföljning
under sommarmånaderna. Denna uppföljning är planerad två gånger per vecka där
tjänstgörande inom sjukhusledningen träffar de fackliga organisationerna.
Skickas till

•

Presidiet, Skaraborgs Sjukhus

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 33
Delegering av rätt att lämna remissyttrande
Diarienummer SKAS 2017-00389
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ger presidiet i uppdrag att för styrelsens
räkning yttra sig över förslagen till överenskommelse och gemensam
riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
2. Remissyttrandet ska anmälas till styrelsens sammanträde den
21 september 2017.
Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Sjukhus mottog den 19 maj 2017 en remiss från politiska
samrådsorganet (SRO) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen avseende
förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Remissen är ställd till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus och svar ska lämnas
senast den 24 augusti 2017. Ärendet hinner inte beredas inför styrelsens
sammanträde den 15 juni och nästa sammanträde äger inte rum förrän den 21
september, det vill säga efter sista svarsdatum.
För att ett yttrande ska kunna lämnas i tid föreslås att presidiet, som har möte den
23 augusti, får i uppdrag att för styrelsens räkning yttra sig över remissen.
Ärendet bereds inom förvaltningen som tar fram förslag till remissyttrande.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-31

Skickas till

För genomförande
• Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör
• Petter Hjalmarsson, administrativa enheten

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 34
Redovisning till regionstyrelsen av åtgärder med anledning
av granskningsrapporten "Granskning av
verksamhetsanpassad bemanning - läkares
schemaläggning"
Diarienummer SKAS 2017-00394
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar att skicka förvaltningens
tjänsteutlåtande om vidtagna åtgärder som svar till regionstyrelsen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) mottog den 14 december 2015 revisionsrapporten
"Granskning av verksamhetsanpassad bemanning - läkares schemaläggning" från
revisionsenheten.
På sitt sammanträde den 28 januari 2016 gav styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra de åtgärder kring styrning och
uppföljning som rekommenderades i revisionsrapporten samt att ge stöd till chefer
på SkaS kring förändring av läkares schemaläggning.
I februari 2016 beslutade regionstyrelsen att styrelserna för Skaraborgs Sjukhus,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kungälvs sjukhus och NU-sjukvården senast
den 31 januari 2017 skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
rapporten.
På styrelsens sammanträde den 3 november 2016 redogjorde SkaS HR-chef Marie
Rodert för förvaltningens arbete med verksamhetsanpassad bemanning. De
konkreta åtgärder som vidtagits är:
Samplanering
Förekommer i viss utsträckning mellan läkare, operationsavdelning och
mottagningspersonal. Goda exempel finns, till exempel hudmottagningen där
chefen lägger schema för alla kompetenser.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Kontinuerlig förläggning av jourkompensationsledighet för läkare
På de flesta primärjourlinjer läggs kompensationsledighet ut före och efter
journatten. Flertalet primärjourslinjer har det vi kallar primärjoursveckor, vilket
innebär att man går jour två, tre eller fyra nätter den veckan och är
kompensationsledig på dagarna emellan.
Förläggning av läkares ordinarie arbetstid mellan kl 07.00 och 21.00 måndag
till fredag
De allra flesta primärjourslinjer är schemalagda 08.00 - 21.00 på måndag till
torsdag. Avseende fredag så finns det på SkaS ett lokalt kollektivavtal med högre
ersättning från kl. 17.00 - 24.00. Verksamhetscheferna på SkaS ser svårigheter
med att schemalägga primärjourslinje fram till kl 21.00 på fredagar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-05-24

Skickas till

•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 35
Godkännande av underhållsavtal för medicinteknisk
produkt Revolution CT
Diarienummer SKAS 2017-00416
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner underhållsavtal nr 174332
avseende underhåll och support för datortomograf Revolution CT.
Sammanfattning av ärendet

På Skaraborgs Sjukhus (SkaS) används avancerad medicinteknisk utrustning. För
att säkra tillgängligheten tecknas underhållsavtal med olika leverantörer avseende
förebyggande och avhjälpande underhåll samt support.
Inom verksamhetsområde K1 använder man en datortomograf tillverkad av GE
Healthcare av typen Revolution CT. För denna utrustning har ett underhållsavtal
tecknats med GE Healthcare Sverige AB i enlighet med regionalt ramavtal nr
3502014-002, diarienummer SN 350-2014. Det aktuella underhållsavtalet är
undertecknat av sjukhusdirektören.
Underhållsavtalet följer de allmänna bestämmelserna (LABU12) för
underhållsavtal som utformats gemensamt av regioner och landsting genom LfMT
(Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik) och leverantörerna genom Swedish
Medtech.
Enligt såväl verksamhetschefen som den medicintekniska ingenjören med
samordningsansvar på K1 bör underhållsavtal avseende denna typ av avancerad
utrustning tecknas på åtminstone 5 år av ekonomiska skäl. Det aktuella avtalet har
en avtalstid på 5 år och 8 månader och ett avtalsvärde på cirka 5 230 000 kr.
Enligt den nu gällande delegeringsordningen begränsas sjukhusdirektörens rätt att
ingå avtal till max 4 års avtalstid och/eller 5 miljoner kronors avtalsvärde.
För att underhållsavtalet ska bli giltigt föreslås att styrelsen i efterhand godkänner
underhållsavtal nr 174332 avseende underhåll och support för datortomograf
Revolution CT.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2017-06-12

Skickas till

•
•

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör
Gunilla Nilsson, verksamhetschef K1

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 36
Uppföljning högprioriterade områden
Diarienummer SKAS 2017-00444
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus noterar rapporten kring högprioriterade
uppföljningsområden för april 2017.
Sammanfattning av ärendet
Regionstyrelsen kommer månadsvis följa mål och inriktningar inom viktiga områden som
regionfullmäktige beslutat om (RS 2017-01864). För att ge högsta prioritet åt åtgärder och för
att nå tydliga förbättringar kommer regionstyrelsen särskilt att följa utvecklingen inom följande
områden:
• Tillgänglighet
• Akutmottagningarna och det akuta flödet i den slutna vården
• Ökad produktivitet
Rapporten till regionstyrelsen kommer att skickas ut till styrelserna för sjukhusen
som underlag för att sjukhusstyrelserna ska kunna vidta åtgärder inom den egna
verksamheten för att uppnå satta mål
Kopplat till denna särskilda uppföljning redovisades resultat inom områdena:
- Inomregional öppen och slutenvård
- Remissflöden
- Basvolymer
- Tillgänglighet till förstabesök läkare och åtgärder
- Total vistelsetid akutmottagning
- Sjukfrånvaro
- Personalomsättning

Skickas till

•

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 37
Övriga frågor
Linnéa Hultmark, (C)
• Drop in- mottagning röntgen SkaS Skövde
Fråga från patient kring svårighet att få telefonkontakt med
röntgenmottagningen SkaS Skövde om väntetid för Drop in –
undersökning.
Bitr sjukhusdirektör Jane Johansson svarar att vårdformen bygger på att
patienter åker direkt till mottagningen utan föregående telefonkontakt.
Väntetiderna är korta vilket upplevs positivt.
•

Beredningstid hos patientnämnden
På förekommen anledning efterfrågas vad som är rimlig tid för att få ett
ärende besvarat av patientnämnden?
Chefläkare Marga Brisman svarar att ärenden ska behandlas skyndsamt,
men kan i vissa fall fördröjas på grund av ärendets art.

Maria Radivoj, (S)
•

Röntgenmottagningen SkaS Lidköping var vid ett tillfälle stängd trots
uppgifter på hemsidan att den var öppen.
Bitr sjukhusdirektör Jane Johansson tar med sig frågan till verksamheten
då detta inte är acceptabelt.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 38
Delegeringsärenden
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av
delegeringsärenden.
Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av delegeringsärenden redovisas.
Beslutsunderlag

1.

Förändringar i attestantförteckningen 2017-04-30
Diarienummer SKAS 2017-00195

2.

Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus april 2017
Diarienummer SKAS 2017-00304

3.

Beslut om att ta emot gåva från Synskadades Vänner Skaraborg
Diarienummer SKAS 2017-00314

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 39
Anmälningsärenden
Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner sammanställningen av
anmälningsärenden.
Sammanfattning av ärendet

En sammanställning av anmälningsärenden redovisas.
Beslutsunderlag

1.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut Information om förstudie
sprututbytesprogram
Diarienummer SKAS 2017-00295

2.

Regionstyrelsens beslut om utveckling av ersättningssystem för
sjukhusen
Diarienummer SKAS 2017-00300

3.

Regionstyrelsens beslut om ledningssystem för hälso- och
sjukvården i Västra Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2017-00310

4.

Regionfullmäktiges beslut om bokslutsdispositioner 2016
Diarienummer SKAS 2017-00316

5.

Regionfullmäktiges beslut Utredning om alarmeringstjänst i
Västra Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2017-00317

6.

Regionfullmäktiges beslut Motion om åtgärder mot benskörhet
Diarienummer SKAS 2017-00318

7.

Regionfullmäktiges beslut om Årsredovisning 2016
Diarienummer SKAS 2017-00319

8.

Regionfullmäktiges beslut Revisionsberättelse för 2016 års
verksamhet
Diarienummer SKAS 2017-00320

9.

Skrivelse till Östra patientnämnden angående ärendehantering
Diarienummer SKAS 2017-00323

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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10.

Uppföljning av nämnders och styrelsers planer för intern kontroll
2017
Diarienummer SKAS 2017-00351

11.

Regionfullmäktiges beslut Strategi för hälso- och sjukvårdens
omställning i Västra Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2017-00398

12.

Regionfullmäktiges beslut Motion gällande att införa
värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen
Diarienummer SKAS 2017-00399

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 40
Information
A. Ekonomisk rapport maj 2017
Åsa Ranbro Jansson
B. Sommarplanering 2017
Marga Brisman, Eva Sundström, Jörgen Thorn
C. Organisation av omställningsarbete Skaraborgs Sjukhus
Jane Johansson
Informationen flyttas till styrelsemötet 2017-09-21
D. Organisatorisk tillhörighet barnneuromottagningar Skaraborgs Sjukhus
Jane Johansson
E. Attraktiv arbetsgivare
Marie Rodert
Informationen flyttas till styrelsemötet 2017-09-21.
F. Ökning av nettoårsarbetare 2017 vid jämförelse 2016
Marie Rodert, Åsa Ranbro Jansson
G. Hantering av gåvor till barn- och kvinnokliniken Skaraborgs Sjukhus
Eva Sundström
Informationen flyttas till styrelsemötet 2017-09-21.
H. Granskningsplan Skaraborgs Sjukhus – Revisionsenheten
Jörgen Thorn
I. Power Big Meet - Möte med Lidköpings kommun
Ulla-Britt Hagström
J. Sjukhusdirektörens information
Jörgen Thorn
•

Förändring i ledningsstrukturen från augusti 2017.

K. Presidiets information
Ulla-Britt Hagström, Johan Ask
Ordförande Ulla-Britt Hagström tackar styrelsens ledamöter, tjänstemän
och personalföreträdare för gott samarbete och önskar alla en trevlig
sommar.
Vice ordförande Johan Ask önskar på styrelsens vägnar ordföranden
detsamma.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

