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Sjukhusstyrelse Helsingborg

Organisatorisk överflyttning av Ögonmottagningen i
Trelleborg
Ordförandens förslag

Sjukhusstyrelse Helsingborg föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
följande:
1. Ögonmottagningen i Trelleborg överförs organisatoriskt från
Helsingborgs lasarett till Lasarettet i Trelleborg från och med den 1
januari 2020.
Sammanfattning

Ögonmottagningen i Trelleborg tillhör organisatoriskt Helsingborgs lasarett.
Nu finns förslag om att ögonmottagningen på Trelleborgs lasarett
organisatoriskt flyttas över från Helsingborgs lasarett till Lasarettet
Trelleborg. Detta med anledning av att de båda sjukhusen sedan årsskiftet
2018/2019 tillhör olika förvaltningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-09
2. Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan –
ögonmottagningen i Trelleborg
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Ögonmottagningen på Trelleborgs lasarett är en befintlig verksamhet som
bedrivs som en filial till Ögonmottagningen på Lasarettet i Helsingborg.
Med anledning av att de båda sjukhusen sedan 2019-01-01 tillhör olika
förvaltningar, är sjukhusstyrelserna Helsingborg och Trelleborg överens om
att föreslå en flytt av den organisatoriska tillhörigheten från Helsingborgs
lasarett till Lasarettet Trelleborg.
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I samband med detta ansöker Lasarettet i Trelleborg om egen ackreditering
för verksamheten och Helsingborgs lasarett säger upp motsvarande
”filialmottagning” som är lokaliserad i Trelleborg och som hittills
organisatoriskt tillhört den ackrediterade ögonverksamheten i Helsingborg.
Den organisatoriska överflyttningen av verksamheten föreslås ske 2020-0101.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Lasarettet Trelleborg kommer svara för att det finns medicinsk kompetens
samt organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att driva enheten som
en egen ackrediterad vårdvalsenhet inom specialiteten ögonsjukvård.
Inventarier som finns fysiskt på Trelleborgsmottagningen övergår 2020-0101 till ackrediterad ögonverksamhet i Trelleborg. Kostnader som avser
Trelleborg men belastar ackrediterad verksamhet i Helsingborg efter den
organisatoriska övergången 1 januari 2020 kommer att faktureras.
Juridisk bedömning

Juridisk bedömning har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Beslutet om överföring av mottagningsverksamhet bedöms inte medföra
negativ miljöpåverkan. Miljökonsekvenser för verksamheten redovisas i
uppföljning av vårdvalsverksamhet.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Lokal samverkan och MBL genomfördes 2019-09-17.
Uppföljning

Uppföljning av verksamheten sker i enlighet med rutiner och riktlinjer för
vårdvalsverksamhet inom Region Skåne.
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