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Protokoll från Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringars sammanträde
Tid:
Plats:

2020-04-03 kl. 09:00-11:30
Rum Spettekakan, Hässleholms sjukhus, Hässleholm

Beslutande
Stefan Lamme (M), ordförande
Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande
Annette Linander (C), ledamot
Inger Tolsved Rosenkvist (L), ledamot
Mätta Ivarsson (MP), ledamot
Niclas Nilsson (SD), ledamot

Övriga
Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande, deltog på distans
Sara Svensson (V), ledamot, deltog på distans
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör, deltog på distans
Tony Carlin, divisionschef projekt
Rita Jedlert, strateg
Nina Löfström projektchef NSL och FORTH, deltog på distans
Annicka Westrin, enhetschef fysisk planering
Caroline Lindahl, sjukhuschef Hässleholms sjukhus, deltog § 8:1
Christina Majegård, verksamhetschef ortopedi, Hässleholms sjukhus, deltog §
8:1
Anna Appelgren, sekreterare

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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§ 7 Val av justeringsperson
Annette Linander (C) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 8 Verksamhetsinformation
1. Genomgång av aktuellt läge i FORTH
2. Återrapportering uppdraget kring planering av investeringar i Sus/Lund
3. Kostnadsläget för byggnationer

§ 9 Återrapportering nr 1 för strategiska bygginvesteringar
Ärendenummer: 2020-POL000175
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår regionstyrelsen
1. Lägga rapporten till handlingarna
2. Återrapporteringen i fortsättningen sker per tertial
3. Uppmärksamma regionstyrelsen på behovet av interna styrsystem för
ekonomi och utrustning för planering av utrymme för
läkemedelsproduktion (cytostatikberedning, automatiserad dospaketering
mm) i sjukhusbyggnaderna.
Sammanfattning
Arbetet med byggnationen i Helsingborg är pausad sedan mars 2019 och
planeras vara så till i september innevarande år. En ny fastighetsutvecklingsplan
håller på att tas fram för beslut i september. Det innebär att påbörjade arbeten
fortgår, bland annat omfattande arbete områdesgemensamt avseende
servicebyggnaden, energisystem, sophantering, rörpost mm. Analys pågår kring
hantering av utbyte av spillvattenledningar som är i stort behov av att ersättas.
Malmö fortgår enligt plan men i underlaget från projektet varnar man för en
fördyrning av byggnationen med anledning av coronaviruset.
Arbete med att pröva olika möjligheter till alternativa lösningar för sjukhusets i
Lund framtida lokalbehov pågår och ska avrapporteras under våren.
Projektering av FORTH pågår men Hässleholms kommuns detaljplan för
området är ännu inte beslutad.
Aktuella siffror från ekonomiavdelningen redovisar 2019 att Region Skånes
totala investeringar inom sjukvård uppgår till 6 885 Mkr varav 1 922 Mkr avser
2019.
Under nu många års arbete med planering och beslut kring investeringar i
Region Skånes sjukhus har beredningen konstaterat att det tar minst 10 år från
beslut om investering tills att nya vårdbyggnader kan tas i bruk. Den långa
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planeringshorisonten möjliggör anpassning av vårdens strukturer, arbetsformer
och arbetssätt men den innebär också en låsning över vilka sjukhus som ska
utföra vilken vård. dvs byggnaderna med utrustning kommer till del att styra
vårdens innehåll. Ändringar av beslut sent i byggprocessen blir oftast
kostsamma. I nu föreliggande återrapportering framgår att frågan kring
läkemedel är internt oklar varför beslut i frågan saknas. Beredningen beslutade i
§35/18 föreslå regionstyrelsen en ny strategi för läkemedelsförsörjning där
behovet av att sjukhusbyggnaderna måste ge utrymme för produktionsenheter
av läkemedel i olika avseenden, ex cytostatikberedning, automatiserad
dospaketering mm. Med hänvisning till pwc-rapporten som lyfter fram behovet
av strukturer för planering och uppföljning är det här en fråga som måste lösas
inom organisationen och beskrivas i regler och riktlinjer för samspelet inom
Region Skåne.
Den nu pågående coronasmittan aktualiserar behovet av att se över framtida
planering av investeringar i sjukvård. När beslutet, i oktober 2018, om
etablering av en högisoleringsenhet i Skåne togs i södra sjukvårdsregionen
handlade det inte om utan när en ny smitta skulle komma. Det gäller moderna
lokaler som är anpassningsbara men också vårdens behov av nödvändigt
material samt lokaler för lagerhållning av skyddsmaterial samt av medicinsk
tekniska produkter. Med tanke på den långa planeringshorisonten behöver det
här arbetet bedrivas skyndsamt.
Beredningen föreslår regionstyrelsen att den fortsatta uppföljningen sker per
tertial och inte per kvartal då detta stämmer bättre överens med Region Skånes
struktur för återrapporteringar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-03

Vid protokollet

Anna Appelgren
Sekreterare

Justerat 2020-04-16

Stefan Lamme (M)
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Annette Linander (C)

