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Föredragningslista

Sammanträde med Styrelsen för NU-sjukvården
den 20 maj 2015
Plats: Konferensrum Flygeln, Administrationscentrum NÄL
Tid: Kl. 09:30 (politiskt förmöte kl 08:30, lokal Cellon, NÄL)

Inledande formalia





Mötets öppnande
Upprop
Val av justerare (i tur att justera: Peter Spjuth, ersättare Bo Carlsson)
Justeringsdatum: 2015-06-03

Beslutsärenden
1. Ekonomisk rapport april (ärendet dukas vid sammanträdet)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU 22-2015
2. Preliminärt ekonomiskt läge inför 2016 (bilaga)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU 151-2015
3. Kompensation ersättning för tid avseende överföring av lokalsjukhusen till
Praktikertjänst (bilaga)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU 152-2015
4. Yttrande över motion av David Lindh (SD) om förbättrad allokering av blodbussen
(bilaga)

Diarienummer NU 87-2015
5. Delegeringsärenden (bilaga)
Diarienummer 8-2015
6. Anmälningsärenden (bilaga)
Diarienummer 7-2015

Postadress:
NU-sjukvården
461 85 Trollhättan

Besöksadress:
Norra Älvsborgs Länssjukhus
Lärketorpsvägen
Trollhättan

Telefon:
010-435 00 00

Webbplats:
www.nusjukvarden.se

E-post:
nusjukv.kansli@vgregion.se

Föredragningslista från Styrelsen för NU-sjukvården, 2015-05-20

Informationsärenden
A. Information från presidiet
B. Information från sjukhusdirektören
C. Information från chefläkaren
-sommaren
-vårdplatser
-IVO-inspektioner
-patientsäkerhetsplan
D. Information från HR-chefen
-systematiskt arbetsmiljöarbete
-normtal antal underställda
E. Operationshus Uddevalla sjukhus
Föredragande: Anders Kullbratt
F. Ärendeplan
G. Övrigt

Marith Hesse
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).
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Ärende 2
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Tjänsteutlåtande
Datum 2015-05-12
Diarienummer NU 151-2015

Västra Götalandsregionen
NU-sjukvården/Ekonomienheten
Handläggare: Sven Florström
Telefon: 070-208 91 08
E-post: sven.florstrom@vgregion.se

Till styrelsen för NU-sjukvården

Preliminärt ekonomiskt läge inför 2016
Förslag till beslut
Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:
1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen om preliminärt ekonomiskt
läge inför 2016

Sammanfattning av ärendet









NU-sjukvårdens prognos bedömdes i mars-rapporten till -75 mnkr, exklusive effekter
av den nya styrmodellen avseende Regionservice.
2016 kommer NU-sjukvården att förlora 10 mnkr (av tillförda 25 mnkr) avseende
ersättning för extra medicinvårdavdelning samt 15 mnkr (av tillförda 30 mnkr)
avseende sänkt medelbeläggningsgrad. Totalt förlorar NU-sjukvården 25 mnkr 2016
och ytterligare 30 mnkr 2017.
Införandet av ny styrmodell för Regionservice innebär ökade kostnader för NUsjukvården med ca 13-20 mnkr jämfört med 2014. Fortsatt genomgång av denna
prisökning krävs.
HSN Norra har tillförts 36 mnkr som är nivåhöjande.
Index är enligt regionalt budgetförslag 2 procent. Det kommer att tillämpas ett
differentierat index avseende läkemedelskostnader, vilket är välkommet. Ytterligare
analys behöver genomföras avseende effekter av 2016 års förväntade pris- och
löneökningar jämfört med index.
Ekonomiska effekter under 2016 (som inte redan uppstått under 2015) som härrör från
de två åtgärdsprogrammen beslutade i styrelsen den 27 februari respektive 27 mars
bedöms till ca 30-40 mnkr, under förutsättning att åtgärderna blir permanenta.

Fortfarande finns det stora osäkerheter i bedömningen av det ekonomiska läget inför 2016. En
av de största riskerna är om NU-sjukvården verkligen avlastas patientvolymer motsvarande
den minskade beställningen avseende verksamhetsöverföring till Praktikertjänst på
Lokalsjukhusen. Under förutsättning att beslutade åtgärdsprogram blir bestående samt att våra
beställare tillför NU-sjukvården de nivåhöjande 36 mnkr, kommer det att krävas ytterligare
kostnadssänkande åtgärder inför 2016 på ca 50-100 mnkr.
NU-sjukvården

Lars Wiklund
sjukhusdirektör
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Tjänsteutlåtande
Datum 2015-05-12
Diarienummer NU 152-2015

NU-sjukvården/ledningskansliet
Handläggare: Sven Florström
Telefon: 070-208 91 08
E-post: sven.florstrom@vgregion.se

Till Styrelsen för NU-sjukvården

Kompensation för tid avseende överföring av lokalsjukhusen till Praktikertjänst
Förslag till beslut
1. Styrelsen för NU-sjukvården godkänner sammanställningen och överlämnar
kravet om 1,9 mnkr till norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
I samband med överföringen av lokalsjukhusen till Praktikertjänst har ett omfattande
arbete kring omställningen lagts ned av personal från NU-sjukvården. Arbetet har
dokumenterats och kostnaderna för nedlagd tid beräknats.
NU-sjukvården önskar kompensation från beställarna för tjänsterna om totalt 1,9 mnkr
enligt bifogad sammanställning. Tjänsterna avser tid för bland annat samordning, planering och övrigt arbete.
NU-sjukvården

Lars Wiklund
Förvaltningschef

Bilaga

Sammanställning

Skickas till

Norra HSN
Sven Florström
Torbjörn Berglund
Peter Olsson
Maud Lindgren
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Bilaga
Sammanställning
NU-sjukvårdens arbete med omställning för Praktikertjänsts övertagande av lokalsjukhusen

Nedlagd tid från 2014-08-11 till och med 2015-04-24
Område
Projektledning och samordning
Planeringsarbete, kommunikation och samordning
IS-enheten
Område medicin
Område Opererande (inkl ögon, ÖNH)
Område Barn/KK
Område Diagnostik (inkl radiologi, MT)
HR/Löneservice
Summa
Belopp

Antal timmar
1 070
1 010
550
230
160
60
600
120
3 800
1 900 tkr

Ärende 4

Ärende 4
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Tjänsteutlåtande
Datum 2015-04-28
Diarienummer NU 87-2015

Västra Götalandsregionen
NU-sjukvården/Laboratoriemedicin
Handläggare: Ingvar Eliasson
Telefon: 010-435 27 02
E-post: ingvar.eliasson@vgregion.se

Till styrelsen för NU-sjukvården

Yttrande över motion av David Lindh (SD) om
förbättrad allokering av blodbussen
Förslag till beslut
Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till detta tjänsteutlåtande.

Sammanfattning av ärendet
Regionkansliet har remitterat en motion av David Lindh (SD) om förbättrad
allokering av blodbussen.
Det finns redan en plan för blodförsörjningen i regionen som inkluderar
utvärdering av befintlig trailer för tappning av blodgivare och ställningstagande
till införskaffande av ytterligare en trailer för norra delen av regionen. NUsjukvården följer planen, kopplat till utvecklingen när det gäller de medicinska
verksamheternas behov av blodkomponenter.

Beredning
Motionen har remitterats till verksamhetsområde laboratoriemedicin för
synpunkter på motionsförslaget.
NU-sjukvården
Marith Hesse
Ordförande

Lars Wiklund
Sjukhusdirektör

Bilaga




Projekt blodförsörjning i Västra Götaland, dnr RSK 392-2010.
Anteckningar från möte blodgruppen 2102-10-02

Besluten skickas till



Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
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Möte blodgruppen 2 oktober 2012-10-02
Närvarande:
Anne-Marie Olsson NU
Lena Langvik SÄS
Maria Hermansson SÄS
Kristina Josefsson Kungälv
Christina Lundell Unilabs
Dan Holmstén SU
Dan Wiklund HSA
Tomas Stegberg (P1)

Anteckningar i kursiv stil
Agenda:
1. ProSang vad är läget? Hur förs förvaltning av systemet över till ny organisation
PM3? Tomas Stegberg medverkar. Vidareutvecklingen av ProSang övertas nu av
branschen och därmed försvinner ärendet från blodgruppens agenda. Samtliga
enheter skall leverera överenskommet material till Tomas Stegberg senast i slutet av
vecka 41. Viktigt att patientnyttan beskrivs i materialet. Konstateras att någon
finansiering för utvecklingen inte finns idag utan måste skapas inom ramen för
branschen. Dock noteras att kostnader idag finns för drift och underhåll av systemet
vid samtliga enheter.
2. Hur är läget när det gäller förbrukning av transfusionsblod. Håller trenden om
minskad förbrukning i sig? Trenden håller i sig men alla är medvetna om att en
omsvängning kan ske i framtiden. Mindre blod än vanligt har behövt köpas in under
året och snarare har det funnits möjlighet att sälja till andra landsting/regioner.
3. Genomgång av beslutet i regionstyrelsen. Punkt för punkt – hur långt har vi nu
kommit i de olika delmomenten. Konstaterades att beslutet i regionstyrelsen var att
ställa sig bakom rapporten och att uppdra till regiondirektören att utarbeta
införandeplan och ekonomisk bedömning som underlag för kommande
överenskommelser. Det är en lokal fråga att anpassa utrymmen för enskilda samtal
med blodgivare, att enbart legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får bedöma
blodgivares lämplighet samt att förändra personalbemanningen i enlighet med
socialstyrelsens författningar. Investeringsmedel finns avsatt för inköp av ny mobil
enhet till SU. Bygget pågår och leverans beräknas ske efter första kvaratalet 2013. En
andra mobil enhet skjuts på framtiden för att utvinna erfarenheter från SU:s mobila
enhet.När det gäller givarrekrytering och kommunikationsinsatser i samband med
detta skall förnyad kontakt tas med informationsavdelningen i regionen. Utsikterna att
få stöd därifrån är dock begränsade med tanke på den minskning av organisationen
som skett. Gruppen konstaterar att det blivit bättre med den interna kunskapen om
kommande kampanjer. Det är önskvärt med en fullständig transparens när det gäller
blodlagren och på sikt bör vi sträva mot ett gemensamt blodlager i regionen samtidigt
som intern försäljning/köp av blod inom regionen bör avvecklas. Denna fråga måste
utredas vidare bl a med koppling till det uppdrag som ägarutskottet nyligen gav
regionedirektören. När det gäller kompetensförsörjning (2nya ST-tjänster vid SU) blir
dessa budgeterade centralt inom HSA/Personalstrategiska. Frågan om att överblivet

transfusionsblod från Unilabs i Skaraborg i första hand skall användas inom regionen
måste beredas vidare så att ett ömsesidigt accepterat avtal kan upprättas. I avvaktan
på detta kan Unilabs sälja blod till andra landsting/regioner.
4. Höstens fortsatta arbete tidsplanering Vi börjar nu arbeta med den rapport som
skall bli resultatet enligt regionstyrelsens beslut. Vi tar sikte på ha en slutrapport klar
under första kvartalet 2013
Nästa möte: 27 nov kl 13.00 på Vita huset
Vid anteckningarna
Dan Wiklund
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Anmälan av delegeringsbeslut vid styrelsens
sammanträde 20 maj 2015
Förslag till beslut
Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:
1. Sammanställningen över delegeringsbesluten läggs till handlingarna.

Ärendet
Följande beslut som fattas med stöd av delegering anmäls.
Ekonomi
 Träffa och säga upp tjänsteavtal, avtalslista 2015-05-12
Fastighet

Kansli

Personal
 Sammanställning av godkända och förbjudna bisysslor 2015, område diagnostik,
dnr NU 1:40-2015.
 Sammanställning av godkända och förbjudna bisysslor 2015, område
vuxenpsykiatri, dnr NU 1:50-2015
 Anställningsbeslut april 2015, 2015-05-12
 Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt –
förhandlingsprotokoll avseende särskild ersättning för tandläkare som deltar i
särskild anordnad beredskap och bakjour inom oralkirurgisk verksamhet inom NUsjukvården, dnr NU 18:20-2015
 Teckna lokala kollektivavtal om lön, förmåner och ersättningar i övrigt – särskilda
ersättningar för att klara sommarbemanningen 2015, om det inte finns andra
lämpliga lösningar, Kommunals avtalsområde, dnr 18:30-2015
 Organisation för arbetsmiljöarbetet inom NU-sjukvården, 2015-05-11

Verksamhet

 Område opererande specialiteter, tillfällig stängning av 10 vårdplatser på
avdelning 6, 2015-05-05, dnr NU 31:20-2015.
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Anmälningsärenden 20 maj 2015
Förslag till beslut
Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:
1. Sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Inkomna skrivelser

Utgående skrivelser

Regionstyrelsen

 Ändring av delegeringsordning för regionstyrelsen, 2015-03-31, § 96
 Regionkansliet/Säkerhet - Remissförslag på riktlinjer vid hantering av e-post, 201504-20, dnr RS 3069-2014
 Koncernkontoret – Representationspolicy, 2015-04-28, dnr RS 1525-2014
 Svar på revisionsrapport: Granskning av Närakuten Uddevalla, 2015-04-21, § 107

Regionfullmäktige






Bokslutsdispositioner 2014, 2015-04-14, § 51.
Årsredovisning 2014 för Västra Götalandsregionen, 2015-04-14, § 52.
Detaljbudget 2015 för Västra Götalandsregionen, 2015-04-14, § 53.
Styrdokument, visioner och policyer för Västra Götalandsregionen 2015, 2015-0414, § 58.
 Förslag till reviderad struktur för styrning av IS/IT – upphävande av
regionfullmäktiges beslut den 19-20 september 2011, § 158, om styrmodell IS/IT,
2015-04-14, § 62.
Övriga styrelser och nämnder

 Stimulansmedel för att minska antalet återinskrivningar vid sjukhusen 2015, 201504-29, § 77, Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
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