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Sjukhusstyrelse Landskrona

Ansökan om avtal för enhet för öppen ögonsjukvård i
Vårdval Skåne
Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Landskrona ställer sig bakom ansökan för öppen
ögonsjukvård i Vårdval Skåne.
Sammanfattning

Landskrona lasarett ansöker om egen ackreditering för verksamheten för
ögonsjukvård inom Vårdval Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-22
2. Ansökan om avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i vårdval Skåne
3. Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan - ögon
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Landskrona Ögonmottagning är redan en befintlig verksamhet/mottagning
som initialt (2014) var en egen ackreditering och som under något år har
varit en filial till Ögonmottagningen på Helsingborgs lasarett (Skånevård
Sund).
I samband med organisationsförändringarna inom Region Skåne som trädde
i kraft den 1 januari 2019 flyttar vårdvalsverksamheten Ögon i Landskrona
sin organisatoriska tillhörighet från Helsingborgs lasarett till Landskrona.
Den administrativa flytten sker från och med 1 januari. Varje verksamhet
kommer att ledas lokalt.
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Nu ansöker Landskrona lasarett om egen ackreditering för verksamheten för
ögonsjukvård inom Vårdval Skåne.
På mottagningen undersöker och behandlas ögonsjukdomar som till
exempel grå starr, grön starr och åldersförändringar i gula fläcken. Det finns
också många mindre vanliga ögonsjukdomar som verksamheten
diagnostiserar och behandlar. För patienter med diabetes erbjuds
regelbundna undersökningar - oftast med ögonbottenfotografering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Vårdvalsverksamheten ansvarar för en egen budget.
Juridisk bedömning

Har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Miljökonsekvenser redovisas i uppföljning av verksamhet.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan ägde rum 2019-02-21. Personalorganisationerna i såväl
samverkan som MBL har ställt sig bakom arbetsgivarens förslag till
förändring.
Uppföljning

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

Warda Fatih
Ordförande

Thomas Persson
Sjukhuschef

Region Skåne

