Sjukhusstyrelse Hässleholm
PROTOKOLL §§ 23–28
Datum

2019-09-27
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Protokoll från sammanträde i Sjukhusstyrelse
Hässleholm
Tid:

2019-09-27, kl 13-15.15

Plats:

Rum Gåsen, Hässleholms sjukhus

Beslutande
Lars Lundberg (KD), ordförande
Adéle Ceimertz (M), 1:e vice ordförande
Irene Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Douglas Roth (M)
Camilla Nordström (SD)
Anders Wallentheim (S)
Ersättare
Pontus Lindberg (M)
Boel Rosdahl (S)
Agneta Olsson Enochsson (L)
Sten Andersson (S)
Övriga
Mårten Steen (SACO)
Tatijana Rancic (LO)
Caroline Lindahl, sjukhuschef
Lena Jeppsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Ledning och stab Hässleholm
Henrik Andersson, ekonom, Ledning och stab Hässleholm
Henrik Bergman, Koncernstab kansli, sekreterare

§ 23 Val av justeringsperson

Irene Nilsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 24 Verksamhetsinformation

1. Sommarutvärdering vårdplatser 2019, Lena Jeppsson
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2019-09-27
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2. Forth, Caroline Lindahl
3. Investering utrustning omgång 2, Caroline Lindahl
4. Rapport från medborgar- och medarbetardialog

§ 25 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1900003

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm lägger sammanställningen till
handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående nämndssammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-08-28
2. Regionfullmäktige 2019-06-17-18, § 32
3. Regionstyrelsen 2019-09-05, § 117
4. Regionstyrelsen 2019-09-05, § 118

§ 26 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 sjukhusstyrelse
Hässleholm
Diarienummer 1900146

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner föreliggande uppföljning och
prognos för 2019 per augusti månad för Hässleholms sjukhus och
lägger informationen till handlingarna.
2. Sjukhuschefen får i uppdrag att till sammanträdet i oktober återkomma med en handlingsplan för åtgärder för ekonomisk balans
rörande innevarande år inklusive en konsekvensanalys.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler
protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en verksamhetsberättelse och prognos för ekonomiskt
resultat 2019 för Hässleholms sjukhus efter augusti.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-18
2. Verksamhetsberättelse jan-aug 2019 avseende Hässleholms sjukhus
inkl bilaga m tabeller kvalitetsuppföljning
3. Regionstyrelsen 2019-09-05 § 117

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Hässleholm

Datum

2019-09-27
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§ 27 Intern kontroll - uppföljning
Diarienummer 1900146

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner uppföljning av internkontroll
plan Hässleholms sjukhus och överlämnar den till regionstyrelsen.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas internkontroll plan med uppföljning för 2019 per
augusti månad för Hässleholm sjukhus, vilken sjukhusstyrelsen Hässleholm
föreslås godkänna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-27
2. Internkontroll plan 2019 Hässleholm sjukhus

§ 28 Sammanträdesdagar 2020 sjukhusstyrelse Hässleholm
Diarienummer 1900170

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer följande sammanträdesdagar
för 2020: 14 februari, 20 mars, 17 juni, 25 september, 23 oktober, 27
november
Sammanfattning
Personalnämnden fastställer sammanträdesschema för 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-08-28

Vid protokollet
Henrik Bergman
sekreterare
Justerat 2019-10-11

Lars Lundberg
ordförande

Region Skåne
Sjukhusstyrelse Hässleholm

Irene Nilsson

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
2019-09-27

Ärende 4. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2019 – sjukhusstyrelse Hässleholm

Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet.
I verksamhetsberättelsen beskrivs att tillgängligheten till operation försämrats. Hässleholms
sjukhus har historiskt utmärkt sig med en hög tillgänglighet både till besök och
till operation/åtgärd. De åtgärder som presenteras för att återfå en hög tillgänglighet till
operation behöver följas noga för att säkerställa att de ger avsedd effekt.
Hässleholms sjukhus redovisar höga bemanningskostnader till följd av inhyrd personal. För
perioden januari till maj uppgår kostnaden för inhyrd personal till 5,9 % av den totala
personalkostnaden. Det innebär att Hässleholms sjukhus ligger högt över vad SKL definierar
som oberoende av inhyrd personal och ännu högre över det mål som Region Skåne att från
och med 31 maj 2020 ha en hyrkostnad motsvarande 1,5% av totala personalkostnaden.
Utvecklingen på Hässleholms sjukhus är bekymmersam såväl ur ett verksamhetsperspektiv
som ur ett ekonomiskt perspektiv. Beroendet av inhyrd personal måste minskas för att nå
bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre
arbetsmiljö för personalen.
I verksamhetsberättelsen går att läsa ”från januari till augusti månad har antalet
överbeläggningar inom Skånes sjukhus nordost varit fler än motsvarande period år 2018, och
på Hässleholms sjukhus har vårdplatssituationen varit mycket ansträngd under våren med
kraftig ökning av överbeläggningar jämfört med föregående år samma period. Ökningen kan
främst förklaras genom färre antal vårdplatser” Situationen med för få disponibla vårdplatser
är påfrestande för personalen och påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt. Arbetet med att
åter kunna öppna de stängda vårdplatserna måste intensifieras.

För Socialdemokraterna i Hässleholms sjukhusstyrelse,

Irene Nilsson

