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Föredragningslista

Sammanträde med Styrelsen för NU-sjukvården
den 24 april 2015
Plats: Konferensrum Flygeln, Administrationscentrum NÄL
Tid: Kl. 09:30 (politiskt förmöte kl 08:30, lokal Flygeln, NÄL)

Inledande formalia





Mötets öppnande
Upprop
Val av justerare (i tur att justera: Anders G Högmark, ersättare Yngve Johansson)
Justeringsdatum: 2015-05-08

Beslutsärenden
1. Delårsrapport mars 2015 (handling utsändes i början av vecka 17)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU 22-2015
2. VÖK-strategi (bilaga)
Föredragande: Sven Florström
Diarienummer NU 136-2015
3. Justering i standardmall för delegering (bilaga)
Föredragande: Ann-Sofie Rundberg
Diarienummer NU 126-2015
4. Delegeringsärenden (bilaga)
Diarienummer 8-2015
5. Anmälningsärenden (bilaga)
Diarienummer 7-2015

Informationsärenden
A. Information från presidiet
B. Information från sjukhusdirektören

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, 2015-04-24

C. Information från chefläkaren
- sommaren 2015
- vårdplatser
- inspektion IVO
- patientsäkerhetsplan
D. TAKT
Föredragande: Johan Ernelin
E. Ärendeplan

Marith Hesse
Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).
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Ärende 2

Ärende 2
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Tjänsteutlåtande
Datum 2015-04-15
Diarienummer NU 136:10-2015

Västra Götalandsregionen
NU-sjukvården/Enhet
Handläggare: Sven Florström
Telefon: 0702-089108
E-post: sven.florstrom@vgregion.se

Till Styrelsen för NU-sjukvården

Strategi för Vårdöverenskommelse 2016
Förslag till beslut
Styrelsen föreslås att fastställa strategi för Vårdöverenskommelsen 2016.

Sammanfattning av ärendet
Inför dialogen med HSN Norra/HSNK avseende Vårdöverenskommelsen (VÖK)
2016 behöver NU-sjukvården sammanfatta vilka frågor som ska drivas på
tjänstemannanivå. Följande frågor är väsentliga för NU-sjukvården:
Konsekvenser upphandling Lokalsjukhusen/Praktikertjänst
Det finns uppenbara risker för att NU-sjukvården inte kommer att bli avlastade de
produktionsvolymer som minskats i beställningen för 2015. Skälen till det är bl a
att det tar tid för Praktikertjänst att bygga upp sin kapacitet samt att det tar tid att
ändra invanda patientströmmar. NU-sjukvården vill ha kompensation för den
eventuellt uteblivna minskningen av produktionsvolymer.
Överföring mellan vårdgivare
Diskussion bör föras kring följande områden avseende överföring av uppdrag och
finansiering mellan vårdgivare avseende:
 Neonatalvården
Finansiering avseende utökat uppdrag samt patientströmmar från andra
delar av regionen avseende neonatalvården.
 Barn- och ungdomspsykiatrin slutenvård
Samordning av slutenvård inom Barn- och ungdomspsykiatrin inom
regionen.
 Barn- och ungdomspsykiatrin vs Habilitering och Hälsa
Resursöverföring avseende flyttat uppdrag från Habilitering och Hälsa till
Barn- och ungdomspsykiatrin.
 Cancervård
Resursöverföring avseende onkologer/cancervård från SU till NUsjukvården.
Volymförändringar
 Ökade ambulanstransporter
Under de senaste åren har antalet ambulanstransporter ökat kraftigt.
Postadress:
Ledningskansliet
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

Datum 2015-04-15



Ökat remissinflöde
Remissinflödet från primärvården ökar under senare år.

Ekonomi
 Överföring av verksamhet till Praktikertjänst
Vid HSNK´s upphandling av Praktikertjänst minskades beställningen till
NU-sjukvården med 62,5 mnkr, medan uppskattad kostnadsbesparing för
NU-sjukvården är drygt 51 mnkr. NU-sjukvården ska hållas skadeslöst
avseende upphandlingen, enligt regionfullmäktiges beslut.
 Utglesad helgtjänstgöring
För att minska personalomsättningen avseende sjuksköterskor glesar vissa
verksamheter ut sin helgtjänstgöring. På längre sikt leder det till sänkta
kostnader, men på kort sikt kräver detta extra budgetmedel.
 Anpassa beställningen till ekonomiska förutsättningar
NU-sjukvården har lägre ersättning/intäkter per sammanvägd prestation än
övriga jämförbara sjukhus i regionen. Dialog behöver föras med
beställarna angående hur beställning kan anpassas till ekonomiska ramar.
Finansiering som upphör
 Extra vårdavdelning och sänkt beläggningsgrad
Under 2013 respektive 2014 fattade regionfullmäktige beslut om temporär
finansiering av en extra vårdavdelning inom område medicin (25 mnkr)
samt stöd för att sänka beläggningsgraden till 90 procent i genomsnitt (30
mnkr). Under 2016 kommer ca hälften av den finansieringen att upphöra,
för att helt försvinna 2017.
 Ordnat införande av läkemedel och metoder
Vid ordnat införande av nya läkemedel och medicinska metoder
finansierar regionen dessa under ca två års tid, därefter upphör
finansieringen. Dialog behöver föras med beställarna om NU-sjukvården
ska fortsätta tillhandahålla dessa läkemedel och medicinska metoder.
Nya medicinska metoder, exempelvis
 Ökat antal ”överlevare”
Allt fler barn med mycket svåra sjukdomstillstånd lever till vuxen ålder,
vilket kräver utökade resurser för god omvårdnad och behandling.
 Ökad kronikergrupp
Medicinska framsteg i form av exempelvis nya läkemedel har gjort att
vissa patientgrupper som har behov av regelbunden behandling har ökat.
Exempel är ögonpatienter som regelbundet behöver intravitreala
injektioner avseende gula fläcken.
Nya riktlinjer och vårdprogram, exempelvis
 Psykiatriplan
Regionen har utarbetat en ny psykiatriplan för barn- och vuxenpsykiatrin.
Beslut angående fördelning av utökade resurser förväntas tas under våren
2015.
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Datum 2015-04-15
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Beredning
Beredning av ärendet har genomförts i sjukhusdirektörens ledningsgrupp samt i
presidiet för NU-sjukvården.
NU-sjukvården
Lars Wiklund
Förvaltningschef

Sven Florström
Ekonomichef

Besluten skickas till





SDL – Sjukhusdirektörens Ledningsgrupp
Peter.olsson@vgregion.se
Eva-lena.egsonius@vgregino.se

Ärende 3

Ärende 3
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Tjänsteutlåtande
Datum 2014-04-13
Diarienummer NU 126-2015

Västra Götalandsregionen
NU-sjukvården/Enhet
Handläggare: Ann-Sofie Rundberg
Telefon: 010-435 00 00
E-post: ann-sofie.rundberg@vgregion.se

Till Styrelsen för NU-sjukvården

Justering i delegeringsordning
Förslag till beslut
Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:
1. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen om justering i
standardmall för delegeringsordning

Sammanfattning av ärendet
Inköpsverksamheten flyttas från servicenämnden till regionstyrelsen den 1 april
2015. Det innebär att standardmallen för delegeringsordningar behöver justeras
vad gäller följande beslut:
Träffa och säga upp avtal om varor och tjänster (exklusive leasingavtal och ITavtal) när detta inte är en uppgift för servicenämnden regionstyrelsen.
Beslutsunderlag



Regiondirektörens verkställighetsbeslut, Justerad standardmall för
delegering, dnr RS 150-2015.

NU-sjukvården
Lars Wiklund
sjukhusdirektör
Besluten skickas till



Diariet

Postadress:
Ledningskansliet
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

Ärende 4

Ärende 4
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Anmälan av delegeringsbeslut vid styrelsens
sammanträde 24 april 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 2015-04-15

Fastighet

Kansli

Personal
 Sammanställning av godkända och förbjudna bisysslor 2015, område opererande
specialiteter, dnr NU 1:30/2015
 Sammanställning av godkända och förbjudna bisysslor 2015, område medicin och
akut, dnr NU 1:11/2015
 Anställningsbeslut mars 2015, 2015-04-15
Verksamhet
 Område opererande specialiteter, tillfällig neddragning av 5 vårdplatser på
palliativa avdelningen, avdelning 14. 2015-03-09.
 Säkerhetsansvarig utsedd för NU-sjukvården (Anders Kullbratt), 2015-04-01,
dnr NU 132-2015.
 Förändring/inskränkning i sjukhusdirektörens vidaredelegering av rätten att
anställa – selektivt anställningsstopp i NU-sjukvården, 2015-03-24, dnr NU
126-2015.

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

Ärende 5

Ärende 5
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Anmälningsärenden 24 april 2015
Förslag till beslut
Styrelsen för NU-sjukvården beslutar följande:
1. Sammanställningen över anmälningsärenden läggs till handlingarna.

Inkomna skrivelser

Utgående skrivelser

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Övriga styrelser och nämnder

 Patientsäkerhetsplan för 2015, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-02-27, § 22.
 Gemensam medicinsk terminologi i Västra Götalandsregionen, hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, 2015-02-27, § 27.
 Förslag till ny handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel, hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, 2015-03-25, § 56.
 Regional utvecklingsplan för cancervården i västra sjukvårdsregionen 2015 och
framåt, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2015-03-25, § 50

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

