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§ 36 Val av justeringsperson
Mikael Skoog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 37 Verksamhetsinformation
1. Sjukhuschefen informerar
2. Tillgänglighet
3. Ekonomi
§ 38 Anmälan av informationshandlingar SHS HBG - okt
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
Sammanställning av informationshandlingar för sjukhusstyrelse Helsingborg
sedan förgående sammanträde.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-06

§ 39 Ökad tillgänglighet vid Helsingborgs lasarett efter covid-19 - SHS
HBG
Ärendenummer: 2020-POL000427
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelsen ställer sig bakom redovisade mätbara indikatorer för
uppföljning av det lokala tillgänglighetsarbetet vid Helsingborgs Lasarett
men att ambitionsnivån bör öka efter hand som fler åtgärder vidtas.
Yrkanden
Ordförande Anders Lundström (KD) yrkar bifall enligt beslutet ovan.
Mikael Skoog (S) yrkar att beslut kompletteras med tre tilläggsyrkanden.
- att tillskriva Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att möjliggöra en utökning
av det regionala/mobila operationsteamet som kan komma Helsingborgs lasarett
tillgodo
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- att sjukhuschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla
operationskapacitet inom de områden där köerna är som längst, samt
konsekvenserna av detta, i synnerhet ur ett personalförsörjnings- och
patientperspektiv.
- att sjukhusstyrelsen i dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden framför
önskemål om en utökad samordning av regionens operationskapacitet och ta
fram rutiner för att säkerställa att varje patient informeras om var det aktuella
ingreppet kan genomföras med kortast väntetid.
Ordförande Anders Lundström ställer proposition på förslaget i sin helhet och
finner att sjukhusstyrelsen bifallit ordförandes yrkande.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Helsingborg fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mikael Skoogs (S) yrkande röstar nej.
Omröstning utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja röster ges av: Lisa Flinth (L), Christer de la Motte (M), Anders Ståhl (M) och
ordförande Anders Lundström (KD).
Nej röster ges av: Mikael Skoog (S) och Isabella Dzanko (S).
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation
Sammanfattning
Syftet med ärendet är att ta fram en åtgärdsplan för hur Helsingborgs
Lasarett kan bidra till det regiongemensamma arbetet att öka tillgängligheten
inom den skånska hälso- och sjukvården. Sjukhusledningen redovisar mätbara
indikatorer för uppföljning av det lokala tillgänglighetsarbetet. Redovisningen
genomförs på för sjukhusstyrelsen i Helsingborg inplanerade sammanträden
efterföljande de utfallsdatum som redovisas nedan. Redovisade data inhämtats
från olika system som används såväl regionalt som förvaltningsövergripande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-21

Region Skåne

Datum

4 (4)

2020-10-21

§ 40 Sammanträdesdagar 2021 sjukhusstyrelse Helsingborg
Ärendenummer: 2020-POL000234
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelsen Helsingborg fastställer sammanträdesdatumen för 2021
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelsen Helsingborg fastställer sammanträdesdatum för 2021 enligt
följande:
3 mars
30 april
29 juni
22 september
29 oktober
3 december
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS HBG 2020-10-01

Vid protokollet

Adam Al Obaid
Sekreterare

Justerat 2020-11-02

Anders Lundström
Ordförande

Region Skåne

Mikael Skoog
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-10-21

Ärende 4. Plan för ökad tillgänglighet vid Helsingborgs lasarett – SHS HBG
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Vi socialdemokrater välkomnar planen för att förbättra tillgängligheten på sjukhuset. Den
pågående coronapandemin har skapat ett ökat behov av åtgärder för att minska vårdköerna.
Den uppskjutna vården kommer att ta lång tid att arbeta av. Det kommer behövas krafttag för
att korta vårdköerna. Den beslutade planen borde kompletteras med mätbara indikatorer vilket
skulle underlätta uppföljningsarbetet.
De ekonomiska förutsättningarna för att arbeta bort vårdköerna behöver bli bättre. Planen
förutsätter att arbetet sker inom befintliga ekonomiska ramar. Det är ramar som redan innebär
ett stort underskott för sjukhuset. Vi socialdemokrater vill istället att sjukhuset får bättre
ekonomiska förutsättningar för att öka antalet operationer och behandlingar. Det är även
viktigt att befintliga resurser används där de gör mest nytta.
Socialdemokraterna lade även tilläggsyrkande om att bland annat se över ett utökat uppdrag
för det regionala operationsteamet och att utreda förutsättningarna för att upphandla
operationskapacitet inom områden med långa köer. Vi valde att reservera oss mot beslutet att
inte bifalla våra tilläggsyrkanden.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg:

Mikael Skoog

Ärende 4
Sjukhusstyrelse Helsingborg 2020-10-21

Plan för ökad tillgänglighet vid Helsingborgs Lasarett – SHS HBG
Vi Socialdemokrater välkomnar initiativ för att korta köerna och öka tillgängligheten.
Det behövs krafttag för att korta vårdköerna. Det kan handla om att sjukhuset måste få
ekonomiska förutsättningar för att ytterligare öka antalet operationer. Vi måste göra allt för att
säkerställa att alla resurser används där de gör mest nytta. Vi behöver i dialog med Hälso- och
sjukvårdsnämnden samordna oss för ökad kapacitet. Vi behöver göra mer för att
måluppfyllelsen skall ske snabbare.
Socialdemokraterna föreslår därför att Sjukhusstyrelsen besluta:
Att sjukhusstyrelsen ställer sig bakom redovisade mätbara indikatorer för uppföljning av det
lokala tillgänglighetsarbetet vid Helsingborgs Lasarett men att ambitionsnivån bör öka efter
hand som fler åtgärder vidtas.
Att tillskriva Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att möjliggöra en utökning av det
regionala/mobila operationsteamet som kan komma Helsingborgs Lasarett tillgodo.
Att sjukhuschefen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla
operationskapacitet inom de områden där köerna är som längst, samt konsekvenserna av detta,
i synnerhet ur ett personalförsörjnings- och patientperspektiv.
Att sjukhusstyrelsen i dialog med Hälso- och sjukvårdsnämnden framför önskemål om en
utökad samordning av regionens operationskapacitet och ta fram rutiner för att säkerställa att
varje patient informeras om var det aktuella ingreppet kan genomföras med kortast väntetid.
För Socialdemokraterna i Sjukhusstyrelse Helsingborg,

Mikael Skoog

