Sjukhusstyrelse Helsingborg
PROTOKOLL §§ 41-48
Datum

2020-12-02
1 (7)

Protokoll från sjukhusstyrelse Helsingborgs
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-02 kl 9.00–11.40
Stora sammanträdesrummet, Olympiahuset, Helsingborgs lasarett

Beslutande
Anders Lundström (KD), ordförande
Lisa Flinth (L), 1:e viceordförande
Mikael Skoog (S), 2:e vice ordförande
Anders Ståhl (M), tjänstgörande ersättare för Christer de la Motte (M)
Isabella Dzanko (S)
Marlen Ottesen (SD)
Ersättare
Mia-Jonas Plunteman (S)
Johan Wifralius (SD)
Övriga
Harald Roos, sjukhuschef
Karin Fristedt, verksamhetschef VO diagnostik
Ljubisa Dordevic, ekonomichef
Angelica Graveus, enhetschef
Adrienne Jacobsen, chefssekreterare
Matilda Persson, ekonom (§ 41)
Caroline Kindblom, ekonom (§ 41)
Suzana Axeheim, adjungerad
Marie Wedin, SACO
Adifete Hoxha, Kommunal
Åsa Olsson Rämö, TCO
Adam Al Obaid, nämndsekreterare

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

Datum
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§ 41 Val av justeringsperson
Mikael Skoog (S) väljs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 42 Verksamhetsinformation
1. Sjukhuschefen informerar, Harald Roos
2. Tillgänglighet, Angelica Graveus
3. Ekonomi, Ljubisa Dordevic

§ 43 Anmälan av informationshandlingar SHS HBG - december
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelsen Helsingborg lägger sammanställningen till handlingarna
Sammanfattning
Sammanställning av informationshandlingar för sjukhusstyrelsen Helsingborg
sedan förgående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
Beslutsförslag 2020-11-16

§ 44 Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021 - SHS
HBG
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg fastställer verksamhetsplan och internbudget
2021 för Helsingborgs lasarett.
2. Sjukhusstyrelse Helsingborg fastställer internkontrollplan 2021 för
Helsingborgs lasarett.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i 1:a beslutet och gör
bifogad anteckning till protokollet
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Marlen Ottesen (SD) deltar inte i 1:a beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsplan 2021 är en beskrivning över prioriterade områden och
målsättningar som sjukhuset har att följa, analogt med Region Skånes
övergripande målsättningar och verksamhetsplan. Den utgår även från
målsättningar och prioriteringar som framgår i Region Skånes samlade hälsooch sjukvårdsuppdrag. Ärendet innehåller även en intern kontrollplan för 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-27
2. Verksamhetsplan och internbudget 2021 Helsingborgs lasarett
3. Internkontrollplan 2021 Helsingborgs lasarett

§ 45 Remiss. Miljöprogram 2030 - SHS HBG
Ärendenummer: 2020-POL000481
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg ställer sig positiv till föreslaget
Miljöprogram 2030 och översänder yttrandet till regionstyrelsen
Marlen Ottesen (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning
Befintligt Miljöprogram 2017-2020 sträcker sig till utgången av 2020 vilket
beslutats politiskt i Regionfullmäktige och programmet ska ersättas av ett nytt
miljöprogram. Miljöprogrammet syftar till att styra Region Skånes arbete att
minska miljöpåverkan från verksamheten, direkt och indirekt.
Under arbetet med det nya miljöprogrammet har Region Skånes förvaltningar
deltagit i olika form och omfattning men en remiss till nämnder och styrelser
har bedömts vara ett effektivt verktyg för att få in en heltäckande bild av
synpunkter på programförslaget.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS HBG 2020-11-05
2. Yttrande SHS HBG 2020-11-05
3. Dokumentet ’Region Skånes miljöprogram 2030’ daterat 2020-10-28
4. Regionstyrelsens arbetsutskotts beslutsförslag daterat 2020-10-28
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§ 46 Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
(rapport nr 3 - 2020) SHS HBG
Ärendenummer: 2020-POL000499
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelsen ställer sig bakom granskningsrapportens slutsatser och
avger yttrande på granskningen av kompetensförsörjningen inom hälsooch sjukvården i Region Skåne till Region Skånes revisorer
Sammanfattning
En revision har genomförts på uppdrag av Region Skåne där en granskning av
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården har varit i fokus. PwC har
biträtt i granskningsarbetet och återkommit med revisionsrapport benämnd
’Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården 2020’.
Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2020-10-27 och
beslutade att översända rapporten för yttrande till primärvårdsnämnden,
psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser
avseende nedan angivna rekommendationer men även avseende innehållet i
rapporten i sin helhet. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
personalnämnden uppmanas att svara avseende innehållet i rapporten i sin
helhet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS HBG 2020-10-29
2. Yttrande SHS HBG 2020-10-27
3. PwC:s revisionsrapport ’Kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården 2020’
4. Missiv: Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
(rapport nr 3 - 2020) 2020-10-27
5. Revisionskontorets sammanfattning från oktober 2020 av
granskningsrapport

§ 47 Organisatorisk flytt av Enheten Cancerrehab - SHS HBG
Ärendenummer: 2020-POL000541
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
Sjukhusstyrelsen Helsingborg föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden följande:
1. Enheten Cancerrehab övergår organisatoriskt från Helsingborgs till
Ängelholms sjukhusstyrelse från och med 2021-03-01.
Sammanfattning
Enheten Cancerrehab med fyra medarbetare som nu är organiserad under
verksamhetsområde Ortopedi inom Helsingborgs sjukhusstyrelse flyttas
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organisatoriskt till verksamhetsområde Rehabilitering inom Ängelholms
sjukhusstyrelse i syfte att skapa samordningsvinster samt en samlad kompetens
inom området rehabilitering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-27

§ 48 Initiativärende. Pausa nedläggningen av tryckkammaren i
Helsingborg - SHS HBG
Ärendenummer: 2020- POL0000559
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelsen Helsingborg avslår initiativärendet
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för förslagen i initiativärendet.
Marlen Ottesen (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Mikael Skoog (S) vill med bifogat initiativärende att det tillsätts en utredning
som ska ta ett helhetsgrepp om frågan. Den ska förutom att bedöma den
medicinska evidensen för den planerade vården som idag bedrivs även se över
om det lämpar sig att återföra akut vård i Skåne igen. Idag händer det att akut
dykarsjuka skickas förbi tryckkammaren i Helsingborg för att istället få vård i
Göteborg.
Yrkanden
Ordförande Anders Lundström (KD) yrkar bifall till beslutet ovan om att avslå
initiativärendet.
Mikael Skoog (S) yrkar bifall till initiativärendet enligt följande:
-

att nedläggningen av tryckkammaren på Helsingborgs lasarett pausas
att hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas utreda behovet av en
tryckkammare i Helsingborg utifrån en skånsk helhetsbedömning

Ordförande Anders Lundström (KD) yrkar, med instämmande från Mikael
Skoog (S):
- att ärendet ska avgöras på sittande möte.
Malen Ottesen (SD) yrkar:
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-

att initiativärendet utreds och behandlas i sjukhusstyrelsen vid ett senare
skede.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att sjukhusstyrelsen
Helsingborg bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelsen Helsingborg fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Marlen Ottesen (SD) yrkande röstar nej.
Ja-röster ges av:
Lisa Flinth (L), Anders Ståhl (M), Mikael Skoog (S), Isabella Dzanko (S) och
ordförande Anders Lundström (KD).
Nej-röster ges av:
Marlen Ottesen (SD).
Sjukhusstyrelsen Helsingborg har därmed bifallit ordförandens yrkande om att
avgöra ärendet på sittande möte
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om att avslå initiativärendet och
finner att sjukhusstyrelsen Helsingborg bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs separat på varje yrkande och sjukhusstyrelsen Helsingborg
fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mikael Skoogs (S) första yrkande röstar nej.
Ja-röster ges av:
Lisa Flinth (L), Anders Ståhl (M) och ordförande Anders Lundström (KD).
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Isabella Dzanko (S) och Marlen Ottesen (SD).
Ordföranden har utslagsröst och sjukhusstyrelsen Helsingborg har därmed
bifallit ordförandens avslagsyrkande.
Sjukhusstyrelsen Helsingborg går vidare och fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mikael Skoogs (S) andra yrkande röstar nej.
Ja-röster ges av:
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Lisa Flinth (L), Anders Ståhl (M), Marlen Ottesen (SD) och ordförande Anders
Lundström (KD).
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S) och Isabella Dzanko (S).
Sjukhusstyrelsen Helsingborg har därmed bifallit ordförandens avslagsyrkande.
I ärendet finns följande dokument:
1. Beslutsförslag 2020-12-01
2. Initiativärende (S) HBG Tryckkammare 2020-12-01

Ordförande Anders Lundström (KD) tackar förtroendevalda och
sjukhuspersonalen för ett gott samarbete och önskar dem en god jul och ett gott
nytt år.
Ordförande Anders Lundström riktar ett särskilt tack från sjukhusstyrelsen till
sjukhuschefen Harald Roos och önskar honom lycka till i sitt nya uppdrag.
Mikael Skoog (S) instämmer med ordföranden och önskar honom,
förtroendevalda och sjukhuspersonal god jul och ett gott nytt år.

Vid protokollet

Adam Al Obaid
Nämndsekreterare

Justerat 2020-12-11

Anders Lundström
Ordförande

Region Skåne

Mikael Skoog
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-12-02

Ärende 4. Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021 – SHS HBG
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg vill föra följande synpunkter till
protokollet:
I internbudgeten slås det fast att Helsingborgs lasarett står inför ett besvärligt år 2021.
Svårigheterna har flera orsaker. Det finns en osäkerhet om hur pandemin kan komma att
belasta vården. Många operationer och behandlingar har skjutits på framtiden och invånare
har låtit bli att söka vård av rädsla för att smittas. Detta kommer behöva hanteras under det
kommande året.
Utöver dessa osäkerheter hänger även Alliansens krav på nedskärningar över verksamheterna
på lasarettet. Under 2020 antogs åtgärdsplaner för 207 miljoner kronor. Ett exempel på
åtgärder för att spara pengar är nedläggningen av tryckkammaren, med sämre tillgänglighet
som följd. Även en lång rad andra områden berörs.
Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnet gehör i regionfullmäktige hade samtliga
Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de fått med alliansens budget. Vi socialdemokrater
kan inte ta ansvar för de budgetramar som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse Helsingborg, de
riskerar att innebära ytterligare nedskärningar i en redan hårt prövad verksamhet. Därför valde
vi att inte delta i beslutet om nästa års internbudget för sjukhusstyrelse Helsingborg.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg:

Mikael Skoog

Protokollsanteckning
Helsingborg Sjukhusstyrelse 2020-12-02.
Ärende 4. ”Internbudget, verksamhetsplan och intern kontrollplan 2021
– SHS HBG”
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet kring internbudget då vi hade ett
annat budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar inom
den Skånska sjukvården.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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Reservation
Helsingborgs Sjukhusstyrelse 2020-12-02.
Ärende ”8” ”Initiativärende. Pausa nedläggningen av tryckkammaren i
Helsingborg”
Sverigedemokraterna tycker det är beklagligt att tryckkammarverksamheten nu
läggs ner i Helsingborg. Frågan har tidigare varit omdiskuterad, där en flytt till SUS
var det alternativ som blev rimligast. Man valde dock att ha kvar verksamheten i
Helsingborg tills så kunde ske.
En nedläggning av verksamheten kommer drabba utsatta patientgrupper, bland
annat personer med strålskador som redan är en skör grupp. Sverigedemokraterna
hade hellre sett att det togs ett nytt grepp om frågan regionalt.
Fram tills så hade skett hade vi velat ha kvar behandlingen i Helsingborg, och
yrkade därav bifall till att pausa nedläggningen.
Vi valde dock att inte stödja att-satsen om att göra en utredning om behovet av en
tryckkammare i Helsingborg, då vi anser att en sådan utredning inte geografiskt bör
begränsas till en placering i Helsingborg. En utredning bör göras, men med en
öppenhet för att placera tryckkammaren där det är best lämpat ur geografi och
kompetensförsörjningssynpunkt.
Då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen
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