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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Principer för medel till utvecklings– och innovationsinsatser för en förbättrad tillgänglighet
Ordförandens förslag

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer principer för fördelning av
medel till utvecklings- och innovationsinsatser för en förbättrad
tillgänglighet.
Sammanfattning

Regionfullmäktige har i budget och verksamhetsplan för 2020 (2019-0617—18, § 32) anslagit 128,9 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för att premiera de sjukhus som har verkat för en god tillgänglighet och möjliggjort innovationer och utveckling. I detta ärende fastställer
hälso- och sjukvårdsnämnden principer för fördelning av dessa medel.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-08
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Enligt verksamhetsplan och budget 2020 ska god tillgänglighet premieras.
Regionfullmäktige har därför anslagit 128,9 miljoner kronor till hälso- och
sjukvårdsnämnden för att premiera de sjukhus som har verkat för en god
tillgänglighet och möjliggjort innovationer och utveckling.
Medlen är avsedda för förbättringsarbete som bidrar till en förbättrad och
långsiktigt hållbar tillgänglighet.
Verksamheterna vid sjukhusen i egen regi får möjlighet att inkomma med
förslag till förbättringsarbete/åtgärder.
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Följande principer gäller för att kunna ansöka, hur ansökan relaterar till
principerna ska framgå av ansökan. Insatserna ska:






Ha direkt eller indirekt positivt påverkan på tillgängligheten
Möjliggöra kvarstående positiva effekter på tillgängligheten efter
insatsen, dvs det ska finnas en långsiktighet
Minst bibehålla eller ge ökad vårdkvalitet
Inte på negativt sätt påverka andra verksamheters kostnader eller
tillgänglighet
Kunna spridas som gott exempel

Verksamheterna lämnar in ansökan enligt särskild mall, inkl ekonomisk
beräkning. I ansökan ska anges beräknad längd på insatsen innan beroende
på insats eventuell övergång till ordinär drift. Sökande bör i möjligaste mån
rådfråga Innovation Skåne AB för hur respektive insats kan främja
innovation i berörd verksamhet.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken tillgänglighet som
påverkas, om den påverkas direkt eller indirekt och förväntade resultat.
Effekten på tillgängligheten på kort/lång sikt ska vara i fokus.
En särskild beredningsgrupp bereder inkomna ansökningar. Det föreslås att
hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott delegeras rätt att ta beslut
om fördelning av medel till utvecklings- och innovationsinsatser för en
förbättrad tillgänglighet i enlighet med fastställda principer.
Delegationsordningen fastställs i ett separat ärende på hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde 2019-10-17. Delegationen till
beredningsutskottet föreslås uppgå till max fem miljoner kronor per
ansökan. Ansökningar utöver detta belopp beslutas av hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utbetalning sker i förskott efter det att ansökan har
beviljats.
Ansökan kan lämnas in av enskilda enheter, verksamhetsområden eller
sjukhus. Ansökan kan också lämnas in av flera verksamheter tillsammans.
Ansökan ska vara tillstyrkt av förvaltningschef.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott avser att fatta beslut om
ansökningar vid sammanträde januari och februari 2020. Eventuella
kvarstående medel efter kommer löpande att beviljas under året. Särskild
tidplan kommer att tas fram för beredningsprocessen inför beslut.
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Hälso- och sjukvårdsnämnden erhöll i sitt tilldelade regionbidrag för 2020
medel om 128,9 mkr kopplat till en utvecklings-, incitaments- och
innovationspeng vilka är avsatta i nämndens internbudget för 2020.
Finansiering i enlighet med ärendet sker från dessa medel.
Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser. Om kommande projekt har
miljökonsekvenser ska det anges i ansökan.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå.
Uppföljning

Effekterna av genomförda beviljade insatser ska redovisas till hälso – och
sjukvårdsnämnden i december 2020.

Gilbert Tribo
Ordförande

Pia Lundbom
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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