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Ledningskansliet för NU-sjukvården

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum 2012-06-20

Styrelsen för NU-sjukvården
Dag 29 juni 2012
Tid
Kl 10:30
Plats NÄL, Utvecklingscentrum, konferensrum Flygeln
Formalia
Tjänstgörande ersättare
Revidering/komplettering av dagens
föredragningslista
1.

Justering
Beslutsförslag: Ulf Hanstål
Ersättare förslag: Sofia Vinberg Kämpe
Förslag till dag för justering: 13 juli 2012

2.

Informationsärende
Information från ordförande, vice ordförande,
förvaltningschef m fl

3.

Verksamhetsinformation

4.

Beslutsärende
Utveckling av akut närsjukvård/prehospital vård
Dnr NU 96/2012

Beslutsförslag:
Fortsatt arbete sker i enlighet med delrapport ”Akut
närsjukvård” daterad 2012-05-12.
5.

Samband vuxenpsykiatri och medicin vid
geriatrisk vård
Dnr NU 96/2012

Beslutsförslag:
För geriatriska patienter med psykiatriska symptom
inskrivna inom vuxenpsykiatri, fastställs utökat
samarbete inom område vuxenpsykiatri och medicin i
enlighet med slutrapporten.
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6.

Förstärkning och differentiering av vårdplatser
Dnr NU 96/2012

Beslutsförslag:
På vårdavdelningen för utskrivningsklara patienter
öppnas åtta patienthotellplatser 1 september 2012.
Antalet fastställda vårdplatser utökas med 8 st
fördelade på avdelning 42, 51 och 53 så att antal
fastställda vårdplatser bestäms till:
- Avdelning 42 – 29 vårdplatser
- Avdelning 51 – 26 vårdplatser
- Avdelning 53 – 43 vårdplatser
7.

Konsolidering avdelningarna 45 (kvinnokliniken)
och 61 (öron näsa hals)
Dnr NU 96/2012

Beslutsförslag:
Verksamheterna inom gynekologi (avdelning 45) och
ÖNH (avdelning 61) slutenvård, ska bedrivas i
konsoliderad form med 32 vårdplatser vardagar.
Platserna fördelas som 28 fastställda vårdplatser och
4 beläggningsbara vårdplatser samt 21 vårdplatser på
helger.
Förändringen genomförs fr o m 1 oktober 2012.
8.

Flytt av akut ortopedi från Uddevalla sjukhus till NÄL
och inriktning för organiserande av den planerade
operationsverksamheten
Dnr NU 96/2012

Beslutsförslag:
Den akuta ortopedin flyttar från Uddevalla sjukhus till
NÄL senast 1 november 2013.
Sjukhusdirektören får i uppdrag att formulera nya
uppdrag för det fortsatta arbetet med att genomföra
flytt av akut ortopedi till NÄL och organiserandet av
den planerade operationsverksamheten.
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9.

Investering i PCI-lab inklusive ombyggnad av
lokaler
Beslutsförslag:
Styrelsen godkänner utbyte av PCI-lab samt
nödvändig ombyggnad av de lokaler som hör till detta
utbyte.
Medel tas ur NU-sjukvårdens anslag för investeringar.

10.

Åtgärdsprogram för ekonomi i balans
Beslutsförslag:
Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom
föreslagna åtgärder.
Styrelsen noterar regionfullmäktiges beslut om max
100 mnkr i budgetavvikelse och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med att nå detta mål.

11.

Revisionsberättelse 2011 års verksamhet
Beslutsförslag:
Styrelsen för NU-sjukvården ställer sig bakom
slutsatser och kommentarer till revisorernas
årspromemoria avseende verksamhetsåret 2011 i
Västra Götalandsregionen.

12.

Redovisning av delegationsärenden enligt
förteckning
Dnr NU 8/2012

Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.
13.

Redovisning av anmälningsärenden enligt
förteckning
Dnr NU 7/2012

Beslutsförslag:
Redovisningen läggs till handlingarna.

