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Driftnämnden Psykiatri
Tid: kl. 09:30-15:00
Plats: Hallands sjukhus Varberg ("Balgö")

Ledamöter
Bengt Kjellgren (M), vice ordförande
Helen Ung Le (S), 2:e vice ordförande
Charlotta Jonson (M)
Madelene Thomsen (M)
Anna Roos (C)
Helen Ungberg (S)
Ann-Helén Djivjak (SD)
Sebastian Hassel (S)
Ersättare
Hravn Forsne (M)
Ann-Margret Kristensson (C)
Marcus Clarin (L)
Göran Gunnarsson (S)
Lena Ludvigsson (V)
Övriga
Lars Gustafsson (KD), ordförande

Roger Orlinge, sekreterare
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1.

Justering
Förslag till beslut
Arbetstutskottet föreslår nämnden besluta att utse Madelene Thomsen att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

2.

Godkännande av föredragningslista
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna den utsända
föredragningslistan.

3.

Anmälan av skrivelser med mera
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anteckna skrivelserna och
annan korrespondens till protokollet.
Sammanfattning
Korrespondensen enligt nedan anmäls för anteckning till protokollet;
 utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens hälsooch sjukvårdsutskott 2019-09-10 (§ 171) med beslut om remissvar på
"Särskilt förordnande för läkare".
 utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsen 2019-0910 (§ 155) med beslut om sammanträdestillfällen 2020 för fullmäktige
och styrelsen.
 utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsen 2019-0910 (§ 162) med beslut om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören
uppdrag och mandat kopplat till upphandling av vårdgarantitjänster.
(Initialt innefattas inte psykiatrin Halland)
 utdrag ur protokoll från sammanträde med "Gemensam nämnd för
hemsjukvård och hjälpmedel" 2019-09-06 (§ 54) med beslut om
"Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2020". (Berör psykiatrin
Halland i begränsad omfattning)
 utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens hälsooch sjukvårdsutskott 2019-09-10 (§ 181) med beslut om att anteckna
information om den nya "Kömiljarden" till protokollet.
 utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens hälsooch sjukvårdsutskott 2019-09-10 (§ 182) med beslut att godkänna
tjänsteskrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
Socialstyrelsen kring processen "En omställning av hälso- och
sjukvården med fokus på primärvården."
 utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens hälsooch sjukvårdsutskott 2019-09-10 (§ 184) med beslut om svar på
remissen "Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården 2020-2024".
 utdrag ur protokoll från sammanträde med regionstyrelsens
tillväxtutskott 2019-10-01 (§ 250) med beslut om
sammanträdestillfällen 2020 för utskotten inom regionstyrelsen.
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Beslutsunderlag
 Svar på remiss Särskilt förordnande för läkare
 Sammanträdesplanering 2020 för regionstyrelsen.
 Upphandling vårdgaranti.
 Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2020.
 "En ny uppdaterad kömiljard 2019".
 God och nära vård En omställning av hälso- och sjukvården med
fokus på primärvården.
 Svar på remiss Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården 2020-2024.
 Sammanträdestider 2020 för utskotten inom regionstyrelsen.

4.

Ekonomisk uppföljning september månad
2019 med mera
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anteckna till protokollet;
 ekonomisk uppföljning för september månad 2019, samt
 förvaltningschefens redovisade uppföljning av åtgärdsprogrammet för
ekonomi i balans september 2019.
Sammanfattning
Nämnden får regelbundet information om den ekonomiska utvecklingen samt
fortlöpande uppföljningar av åtgärdsprogrammet för ekonomi i balans.

5.

Process för verksamhetsplan 2020
Sammanfattning
Verksamhetsplanen 2020 håller på att arbetas fram. För att få god förankring
kring innehållet i planen, har förvaltningsledning och arbetsutskott tagit fram
förslag till arbetssätt för att få en så bred delaktighet som möjligt. Information
om den fortsatta processen kommer att lämnas vid sammanträdet.

6.

Sammanträdestillfällen 2020
DN PS190078
Förslag till beslut
Driftnämnden Psykiatri beslutar att
- sammanträder under 2020 på följande datum:
12 februari, 1 april, 28 maj, 24 juni, 26 augusti (halvdag),1 oktober (halvdag),
11 november och 16 december (halvdag).
Sammanfattning
Driftnämnden Psykiatri beslutar inför varje nytt år om datum för nämndens
sammanträden.
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Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider 2020 som är
anpassat till regionkontorets ekonomiavdelnings tider för inrapportering av
uppföljningsrapporter.
Driftnämnden Psykiatri sammanträder vanligtvis på onsdagar.
Beslutsunderlag
 Sammanträdestider Driftnämnden Psykiatri 2020
Expedieras till
Regionkontoret

7.

Tema "Personal"
Sammanfattning
Under denna punkt kommer frågor kopplade till personal- och
medarbetarperspektivet att diskuteras. Bland annat kommer företrädare för
personalorganisationerna att delta med sina erfarenheter kring arbetet med
arbetsmiljöfrågor. Vidare kommer förvaltningsledningen att redovisa
genomförd kartläggning och analys av personalkostnadsutveckling och
sjukskrivningar.

8.

Förvaltningsledningen informerar
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden att anteckna redovisningarna till protokollet.
Sammanfattning
Vid möten med nämnden brukar förvaltningsledningen orientera nämnden i
aktuella verksamhetsfrågor. Information lämnades i nedanstående delar;
 förvaltningsledningens arbete med "Planeringsanalys"
 erfarenheter av genomförd psykiatrikonferens
 lägesrapport kring uppföljning av TNE och förvaltningsledningens
överväganden kopplat till denna
 lägesrapport från verksamhetschefen inom heldygnsvården vuxna
 lägesrapport från verksamhetschefen inom öppenvården vuxna
 lägesrapport från verksamhetschefen inom barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP)
 aktuella medicinska frågor

9.

Övrigt
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