DAGORDNING
Datum 2019-04-23

Sammanträde Södra Regionvårdsnämnden
Tid:
Plats:

2019-05-03 kl 08.30-12.00
PM & Vänner Hotel, Växjö

___________________________________________________________________________
1.

Val av justeringsperson

___________________________________________________________________________
2.

Verksamhetsberättelse 2018 Södra Regionvårdsnämnden

Ordförandens förslag
1. Att med godkännande överlämna Södra Regionvårdsnämndens verksamhetsberättelse,
årsredovisning och granskningsrapport för år 2018 till huvudmännen i Södra
sjukvårdsregionen
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämnden sammanfattar verksamhet och ekonomi för år 2018 i bilagd
rapport. Granskningsrapporter från KPMG och politiska revisorer bifogas.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-04-15
B. Granskningsrapport från KPMG.
C. Granskningsrapport politiska revisorer
___________________________________________________________________
3.

Disponering av resultat 2015-2018, Södra Regionvårdsnämnden

Ordförandens förslag
1. Att under förutsättning av huvudmännens i Södra sjukvårdsregionen godkännande,
använda Södra Regionvårdsnämndens resterande överskott för åren 2015-2018 i
enlighet med framlagt förslag
Sammanfattning
Södra Regionvårdsnämndens egna verksamheter visar ett positivt ekonomiskt resultat för åren
2015-2018. Med anledning av detta har Södra Regionvårdsnämnden tagit en rad beslut som
finansieras av ackumulerade resultat. Samtliga ackumulerade medel är intecknade genom
tagna beslut.
I ärendet finns följande dokument
A. Ärende 2019-04-15

___________________________________________________________________________
4.

Utbildning prismodell Södra sjukvårdsregionen

I ärendet finns följande dokument
A. Bildspel underlag utbildning prismodell
_________________________________________________________________________
5.

Yttrande över högspecialiserad kvinnosjukvård

Ordförandens förslag
1. Att avge bifogat förslag som sitt yttrande till Socialstyrelsen angående processen
Nationell högspecialiserad vård inom pilotområden kvinnosjukdomar
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad
Sammanfattning
Bifogat underlag är framtaget av SUS avseende förslag till remissvar till Socialstyrelsen för
processen Nationell högspecialiserad vård (NHV) inom pilotområden kvinnosjukdomar.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
B. Ärende 2019-04-23
___________________________________________________________________________
6.

Räddningshelikopter Blekinge, Skåne och Kronoberg

Ordförandens förslag
1. Att föreslå berörda huvudmän finna en gemensam lösning för hantering av personal
till räddningshelikopter för Blekinge, Kronoberg och Skåne
2. Att starta ett delprojekt inom ”Samarbete för bättre vård” som tar fram ett förslag på
lösning
Sammanfattning
Bemanningen av sjukvårdspersonal på helikoptern behöver klarläggas. Blekinge har personal
som är utbildad att följa med räddningshelikopter och som har kontinuerliga övningar.
Blekinge behöver dock både Skåne och Kronoberg som underlag för att kunna finansiera
denna personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Mötesanteckningar 2019-03-04
C. Bildspel samverkan räddningshelikopter

___________________________________________________________________________
7.

RCC Syd – cancerplan 2019-2022

Ordförandens förslag
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att godkänna
föreliggande cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022
Sammanfattning
I den nya Cancerplanen finns framtiden för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med
cancervården genom:
 tydligt fokus på tidig diagnostik
 satsning på barn med cancer
 rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. RCC Syd – Cancerplan 2019-2022
___________________________________________________________________________
8.

Samarbete för bättre vård – Rapport HR-grupp bemanningsföretag

Ordförandens förslag
1. Att rekommendera huvudmännen i Södra sjukvårdsregionen att följa intentionerna i
bifogad rapport
Sammanfattning
En arbetsgrupp bestående av representanter från HR-funktionen hos respektive huvudman i
Södra regionvårdsnämnden har utrett möjligheter till gemensamma åtgärder för att minska
användandet av inhyrd personal.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Rapport HR-grupp

___________________________________________________________________________
9.

Samarbete för bättre vård – HTA, organisation och solidarisk finansiering

Ordförandens förslag
1. Att inrätta en samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen i enlighet med
bifogat förslag
2. Att solidariskt finansiera samverkansfunktionen för HTA där respektive huvudman
bidrar med, i kostnadsnivå år 2019, Skåne 1 171 tkr, Kronoberg 172 tkr, Blekinge 139
tkr och Halland 118 tkr
Sammanfattning
En gemensam samverkansfunktion för HTA i Södra sjukvårdsregionen etableras, i enlighet
med Södra Regionvårdsnämndens beslut vid sammanträdet 2017-10-04.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Ärende 2019-03-11
___________________________________________________________________________
10. Samarbete för bättre vård – Informationspunkter
Ordförandens förslag
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Tillgänglighetsgruppen rapport
B. Uppföljning kirurgi för benign sjukdom i njurarna
C. Uppföljning ortopedi, ryggkirurgi
D. Ryggkirurgiskt basår
E. Uppföljning ortopedi, bäckenkirurgi efter trauma
__________________________________________________________________________
11. Initiativärende Sverigedemokraterna angående konferenslokaler
Ordförandens förslag
1. Att med beaktande lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning
Sverigedemokraterna hemställer att SRVN fortsättningsvis endast bokar konferenslokaler hos
företag vars värdegrund inte hindrar dem från att behandla alla gäster lika.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-15
B. Skrivelse

__________________________________________________________________________
12. Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen Svenskt
ambulansflyg
Sammanfattning
Nominering av styrelseledamot och ersättare till förbundsstyrelsen för kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg.
I ärendet finns följande dokument
1. Skrivelse 2019-02-01
___________________________________________________________________________
13. Nominering av ledamot till det nationella screeningrådet
Sammanfattning
Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central
roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga
rekommendationer om nationella screeningprogram.
I ärendet finns följande dokument
A. Skrivelse 2019-04-07
___________________________________________________________________________
14. Byte av ordinarie ledamot och ersättare samt ledamot av Södra
Regionvårdsnämndens Presidium, Region Kronoberg
Ordförandens förslag
1. Att som ordinarie ledamot i Södra Regionvårdsnämnden välja Roland Gustbée (M),
Region Kronoberg
2. Att som ersättare i Södra Regionvårdsnämnden välja Mikael Johansson (M), Region
Kronoberg
3. Att som ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium välja Roland Gustbée för
Region Kronoberg
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Region Kronoberg och Roland Gustbée (M), Region Kronoberg byter
position som ledamot och ersättare i Södra Regionvårdsnämnden. Roland Gustbée väljs som
ledamot i Södra Regionvårdsnämndens Presidium för Region Kronoberg.
I ärendet finns följande dokument
A. Protokollsutdrag från Region Kronoberg (utsänds separat)

___________________________________________________________________________
15. Anmälningsärenden
Ordförandens förslag
1. Att lägga informationen till handlingarna
I ärendet finns följande dokument
A. Minnesanteckningar regionalt primärvårdsråd 2018-12-12
B. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
C. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-01-18
D. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2018-12-05
E. Minnesanteckningar RPO och chefssamråd njurar 2019-02-13
F. Minnesanteckningar RPO palliativ vård 2019-02-14
G. Planering av sjukvården i Region Skåne inför sommaren 2019
H. Protokoll RPO tandvård 2019-02-12
I. Minnesanteckningar RPO kvinnosjukvård 2019-01-30
J. Minnesanteckningar RPO allmänmedicin 2018-10-03
K. Minnesanteckningar RPO primärvård 2019-02-08
L. Val av revisor och ersättare till Södra Regionvårdsnämnden 2019-02-26
M. Minnesanteckningar RPO nervsystemets sjukdomar 2019-04-10
N. Minnesanteckningar RPO dermatologi och venereologi 2019-03-19
O. Minnesanteckningar RPO hjärta-kärl 2019-03-21
P. Protokoll RPO tandvård 2019-04-02
___________________________________________________________________________
16. Delegation till presidiet i södra regionsvårdsnämnden att avge yttranden över
förslag till nationell högspecialiserad vård
Ordförandens förslag
1. Att delegera till presidiet i nämnden att avge yttranden till Socialstyrelsen över förslag
till områden för nationell högspecialiserad vård.
I ärendet finns följande dokument
A. Missiv 2019-04-23
___________________________________________________________________________

Anna Mannfalk
Ordförande

Enligt uppdrag
Per Wendel
Sekreterare

