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Sjukhusstyrelse Landskrona

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

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

Landskrona lasarett ansöker om egen ackreditering för verksamheten för
öppen hudsjukvård inom Vårdval Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-02-22
2. Ansökan om avtal för enhet för öppen hudsjukvård i Vårdval Skåne
3. Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan – hud_1
4. Bedömning av arbetsmiljörisker och handlingsplan - hud
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

I samband med organisationsförändringarna inom Region Skåne som trädde
i kraft den 1 januari 2019 flyttar vårdvalsverksamheten Hud i Landskrona
sin organisatoriska tillhörighet från Helsingborgs lasarett till Landskrona.
Den administrativa flytten sker från och med 1 januari.
Enheten genomför idag ca 1800 läkarbesök och ungefär lika många
sjukvårdande behandlingar per år. Genom sin geografiskt gynnsamma
placering bedöms enheten kunna avlasta övriga hudenheter i Skåne, öka
tillgängligheten och korta väntetiderna. Det finns ett tillräckligt stort
patientunderlag och vårdbehov för att utveckla verksamheten. Det finns
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medicinsk kompetens samt organisatoriska och ekonomiska förutsättningar
att driva enheten som en egen ackrediterad vårdvalsenhet.
Nu ansöker Landskrona lasarett om egen ackreditering för verksamheten för
öppen hudsjukvård inom Vårdval Skåne.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Vårdvalet 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.
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