Kallelse/föredragningslista
2020-05-26

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Tid: kl. 13:00-15:30
Plats: Konferensrum Sälen, Regionens hus Halmstad

Ledamöter
Johnny Rosenberg Bodmar (KD), 1:e vice ordförande
Kerstin Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Reine Antonér (M)
Jimmy Eriksson (S)
Malin Karlsson (S)
Anton Nilsson (SD)
Peter Lundin (C)
Emanuel Forsell (M)
Ersättare
Monica Hansson (C)
Monica Yngvesson (S)
Ann-Christin Wendpaap (S)
Madelen Rossköld (M)
Kenneth Camitz (M)
Övriga
Ann Molander (L), ordförande

Sabine Hansson, sekreterare
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1.

Ej föredragning av
tjänsteperson

Justering

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 utse Kerstin Nilsson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

2.

Godkännande av föredragningslistan

Ej föredragning av
tjänsteperson

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 godkänna den utsända föredragningslistan.

3.

Ej föredragning av
tjänsteperson

Närvarorätt

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

4.

Informationer - ärenden i
föredragningslistan
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Muntliga informationer med utgångspunkt från de följande ärendena i
föredragningslistan ges samlat under denna punkt. Driftnämndens
behandling och beslut sker sedan på sedvanligt sätt utifrån
föredragningslistan.

5.

Anmälan av protokoll och
inkomna/utgående skrivelser
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 notera protokollen/skrivelserna till protokollet.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Mål och budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022
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Delegationsbeslut till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Mål och budget 2019 och ekonomisk plan 2021-2022
Delegationsbeslut från Regionstyrelsen 2020-03-05 Utnämnande av
smittskyddsläkare Region Halland
Delegationsbeslut från GNHH 2020-03-24 Ordförandebeslut
förändring i vårdriktlinjer avseende sexualhjälpmedel
Delegationsbeslut från Regionstyrelsen 2020-03-31 kostnadsfrihet för
provtagning
Delegationsbeslut från Regionstyrelsen 2020-03-31 Tillfällig
förändring av åldersgräns för sjukresor på grund av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-02-05 §18 Kvalitetssäkra och
möjliggöra utveckling av hjärtsjukvården genom investering i nytt PCIlabb med tillhörande resurs- och lokalbehov
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-02-05 §20 Återrapportering av
förstudie gällande lokalanpassning/teknikinvestering på
Habiliteringen, by 124, 125 och 127, Epidemisjukhuset 1 i Halmstad
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-02-05 §23 Överenskommelse
Psykisk hälsa 2019, ungdomsmottagningen Halland
Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-02-11 §34
Särskilda ersättningar under sommaren 2020
Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 202002-25 §26 Region Hallands patientsäkerhetsberättelse 2019
Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 202002-25 §27 Införande av bastjänstgöring i Region Halland
Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10 §88
Remittering av motion kring projekt med psykatriambulans
Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 202003-10 §40 Beslut om införande av visning av telefonnummer
Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24 §99
Upphandling av bårbilstransporter
Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 202004-07 §61 Svar till Regionala Funktionshinderrådet på inkommen
skrivelse angående kostnad för nutritionsprodukter för barn
Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 202004-07 §63 Regionala priser och ersättningar för Södra
sjukvårdsregionen 2020
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §44 Svar på
revisionsrapport Kris- och katastrofberedskap
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §47 Regelverk för
Region Hallands bidragsgivning till distriktsorganisationer
övergripande
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §50 Region Halland
Årsredovisning 2019
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §52 Region Halland
månadsrapport jan – feb 2020
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §57 Reinvestering MRkamera för Röntgen Halland
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6.

Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §60 Begäran om
förstudie gällande paviljonglösning, Hallands sjukhus Halmstad, Ekan
15
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §62 Samverkansavtal
om första hjälpen i väntan på ambulans, IVPA
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-04-08 §64 Hantering av
alternativ skyddsutrustning med anledning av covid-19
Protokoll från Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
2020-02-07
Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 2019
Skrivelse till Region Halland (Driftnämnde Ambulans, diagnostik och
hälsa) avseende kvinnohälsovården vid vårdcentralen Ullared
Svar på skrivelse till Region Halland (Driftnämnde Ambulans,
diagnostik och hälsa) avseende kvinnohälsovården vid vårdcentralen
Ullared
Skrivelse angående laddningsbara hjälpmedel
Svar på skrivelse angående laddningsbara hjälpmedel
Svar på skrivelse gällande Syncentralen i Halland
Protokoll från Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
2020-04-24

Uppföljningsrapport 1 till och med april 2020
DNADH200006
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 notera att coronapandemin har påverkan på nämndens ekonomi och
att nämnden kommer att följa utvecklingen.
 godkänna uppföljningsrapport 1 till och med april 2020 –
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.
Sammanfattning
Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020
med plan för 2021-2022 samt hjälpmedelsuppdraget från Gemensamma
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel har driftnämnden fastställt
nämndens verksamhetsplan för 2020. Från förvaltningen föreligger
redovisning av uppföljningsrapport till och med april 2020. I
uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i
tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att det ekonomiska utfallet
till och med april är minus 7 264 tkr utifrån hälso- och sjukvårdsuppdraget
och plus 2 412 tkr utifrån hjälpmedelsuppdraget. Prognosen för helåret är
minus 30 000 tkr när det gäller hälso- och sjukvårdsuppdraget och en
ekonomi i balans när det gäller hjälpmedelsuppdraget.
Beslutsunderlag
 Uppföljningsrapport 1 till och med april 2020 – Driftnämnden
Ambulans, diagnostik och hälsa
Expedieras till
Regionstyrelsen
4(8)

Kallelse/föredragningslista
2020-05-26

7.

Reinvestering datortomograf i Kungsbacka
med tillhörande lokalanpassningar
DNADH200063
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om
reinvestering av en datortomograf för Röntgen Halland med placering
i Kungsbacka.
 med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om den
lokalanpassning som reinvesteringen medför.
 meddela regionstyrelsen att nämnden godkänner en hyresökning
utifrån framtaget kostnadsförslag för lokalanpassningen som
reinvesteringen medför enligt föreliggande beslutsunderlag.
Sammanfattning
Inom Röntgen Halland finns fem datortomografer, två i Halmstad, två i
Varberg och en i Kungsbacka. Datortomografen i Kungsbacka behöver
ersättas med en ny. Reinvesteringen finns med såväl i driftnämndens
beslutade investeringsplan för år 2020 som i investeringsplanen för år 2020 i
Mål och budget som beslutades av regionfullmäktige i juni 2019.
Installationen kommer att genomföras i befintliga utrymmen där
lokalanpassning behöver ske. Enligt regionens beslutsordning bereder
driftnämnden investeringsärenden som överstiger 5 miljoner kronor och
lokalanpassningar som överstiger 2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reinvestering datortomograf i Kungsbacka med
tillhörande lokalanpassningar
Expedieras till
Regionstyrelsen

8.

Uppgradering av två
genomlysningsutrustningar vid Ambulans,
diagnostik och hälsa med åtföljande
lokalanpassningar
DNADH200095
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om att
uppgradera de två befintliga genomlysningsutrustningarna på röntgen
i Varberg.
 med tillstyrkan framställa till regionstyrelsen att beslut tas om
lokalanpassning i samband med uppgraderingen.
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meddela regionstyrelsen att nämnden godkänner en hyresökning
utifrån framtaget kostnadsförslag för lokalanpassningen enligt
föreliggande beslutsunderlag.

Sammanfattning
Interventionell radiologi innebär att man utför diagnostik och/eller terapi oftast
genom att punktera huden och därigenom skapa access till organet/området
som är av intresse. Interventionell radiologi är samlingsnamnet för medicinsk
teknik där man med hjälp av bildgivande radiologisk apparatur, såsom till
exempel genomlysningsutrustning, ser i realtid vad som händer i kroppen.
Hög precision möjliggör ingrepp där det diagnostiska resultatet blir högt och
allvarliga komplikationer hålls till ett minimum. I många situationer finns det
inga medicinskt försvarbara alternativ till metodiken. Uppgradering innebär
att befintlig utrustning står kvar och att vitala delar byts ut till moderna
komponenter med en fortsatt reservdelsgaranti. Investeringen var med i
investeringsplanen för 2019 fastställd av Driftnämnden Ambulans, diagnostik
och hälsa. Fastighetskostnaderna påverkas av skärpta hygienkrav vid
ingrepp som är hudgenomträngande. Det innebär högre krav på
luftgenomströmning som är i nivå med en operationssal. Enligt regionens
beslutsordning bereder driftnämnden investeringsärenden som överstiger 5
miljoner kronor och lokalanpassningar som överstiger 2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppgradering av två genomlysningsutrustningar vid
Ambulans, diagnostik och hälsa med åtföljande lokalanpassningar
Expedieras till
Regionstyrelsen

9.

Temporära uppehåll av utbudspunkter
under huvudsemesterperioden på grund av
coronapandemin
DNADH200112
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 förvaltningen kan genomföra temporära uppehåll i verksamheters
utbudspunkter under huvudsemesterperioden 2020 i enlighet med
föreliggande beslutsunderlag för att förvaltningen ska kunna stödja
Hallands sjukhus under rådande coronapandemi och därmed
säkerställa livsviktig vård i sommar.
 nämnden noterar att åtgärderna får effekter på tillgängligheten och
ekonomin och att nämnden kommer att följa upp detta i nämndens
kommande uppföljningsrapporter.
Sammanfattning
Det finns behov av att kunna använda regionens samlade resurser för att
stödja Hallands sjukhus i rådande coronapandemi under
huvudsemesterperioden. Med anledning av detta har Ambulans, diagnostik
och hälsa genomfört en inventering för att identifiera på vilket sätt
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förvaltningen kan bidra. Vissa åtgärder innebär att det behövs temporära
uppehåll när det gäller en del verksamheters utbudspunkter. De
verksamheter där det kan bli aktuella med temporära uppehåll är Röntgen
Halland, Habiliteringen Halland, Syncentralen Halland, Hörselmottagningen
Halland, Hörselhabiliteringen Halland och Resurscentrum för kommunikation
Dako. Regionens verksamhet bedrivs nu med stort fokus på rådande
coronapandemi. De förändringar som sker för att klara av pandemin får
effekter på den ordinarie verksamheten såsom till exempel tillgänglighet och
ekonomi. Dessa effekter kommer även att uppstå vid temporära uppehåll av
utbudspunkter. Förändringarna bedöms dock som angelägna att vid behov
kunna genomföras för att bidra med resurser till Hallands sjukhus, och
effekterna av vidtagna åtgärder kommer att följas upp i ordinarie
uppföljningsrapporter.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Temporära uppehåll av utbudspunkter under
huvudsemesterperioden på grund av cor

10.

Anmälan av fattade delegationsbeslut

Ej föredragning av
tjänsteperson

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 lägga anmälningarna till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut - ordförande beslut ärende delegationsbeslut
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut införande av lättvårdsambulans
i Halland
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut införande av tjänsten SMSlivräddning
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut månadsrapport till och med
februari
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut ungdomsmottagningarna
minska psykiska ohälsan
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut ändrad åldersgräns intyg
sjukresor
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut överenskommelse om
nattsamverkan - 1177
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut laddningsbara hjälpmedel
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut yttrande motion om
brukarinflytande
 Delegationsbeslut - ordförandebeslut svar på remiss om förslag på
hyresökning
 Delegationsbeslut - Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
 Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut Triolab 1
 Delegationsbeslut Tilldelningsbeslut Triolab 2
 Förvaltningschefens beslut sommarersättning 2020
 Tilldelningsbeslut och tecknade av avtal
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11.

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal avseende Digga Halland
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal avseende behandling av
personuppgifter på IT-plattform en INCA
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal avseende data
proccessing Agreement/Addendum
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal avseende Sveriges
kommuner och landsting regionalt cancercentrum Väst

Förvaltningschefens informaton
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
 anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.
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