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Protokoll från sjukhusstyrelse SUSs sammanträde
Tid:
Plats:

2021-01-21, kl. 09:30-12:00
Digitalt möte via Teams

Beslutande
Camilla Mårtensen (L), ordförande
John Roslund (M), 1:e vice ordförande
Carina Svensson (S), 2:e vice ordförande
Mattias Horrdin (C)
Carina Dilton (S) ersätter Preben Widerberg (S)
Staffan Appelros (SD)
Ersättare
Stefan Lamme (M)
Mats Helmfrid (M)
Josef Ander (KD)
Mathias Persson (S)
Övriga
Björn Lövgren-Ekmehag, sjukhuschef
Per-Ola Kimstad, biträdande förvaltningschef
Tina Malmborg, miljöcontroller, processledare
Elisabet Aidemark, enhetschef adm.
Fredrik Wiberg, processledare budget och uppföljning
Jenny Wendle, verksamhetschef, stab
Sabina Lindell, verksamhetscontroller
Agneta Persson, personalföreträdare (LO)
Patrik Milton, personalföreträdare (SACO)
Malin Fagrell, personalföreträdare (TCO)
Eric Nordqvist, politisk sekreterare (L)
Ninni Lindell politisk sekreterare (M)
Henrik Månsson, politisk sekreterare (S)
Lotta Wedin, 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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§ 1 Val av justeringsperson
Carina Svensson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 2 Verksamhetsinformation
1. Information om situationen covid-19, Björn Lövgren Ekmehag,
sjukhuschef
2. Information om miljöremiss – Tina Malmborg, miljöcontroller
processledare
§ 3 Anmälan av delegationsbeslut, januari 2021 SHS SUS
Ärendenummer: 2021-POL000003
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt sjukhusstyrelse SUS delegation sedan
föregående styrelsemöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-07
2. Rapport 2021-01-07

§ 4 Anmälan av informationshandlingar januari 2021 SHS SUS
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till sjukhusstyrelse SUS.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-07
2. Vårdersättningar inom hälso- och vårdval - förstudie (rapport nr 7 - 2020)
3. Revisionen: Granskning av utomlänsintäkter och intäkter för vård av
person från annat land (rapport nr 9 - 20)
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§ 5 Remiss. Miljöprogram 2030 SHS SUS
Ärendenummer: 2020-POL000481
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus avger yttrande på remiss gällande Region Skånes
miljöprogram 2030 till Regionstyrelsens arbetsutskott.
Protokollsanteckning
Carina Svensson (S) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus fått möjlighet att yttra sig över förslag till Region Skånes
miljöprogram 2030.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-17
2. Yttrande över remiss Miljöprogram 2030
3. RSAU § 29 Remiss till nämnder och styrelser av miljöprogram 2030
4. Miljöprogram 2030
5. Beslutsförslag Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 6 Svar på initiativärende. Krafttag mot vårdköer
Ärendenummer: 2020-POL000440
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus anser att initiativärendet är besvarat genom
redovisningen i ärendet.
Reservation
Samtliga ledamöter för (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut
med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Carina Svensson (S) har i ett initiativärende till sjukhusstyrelse SUS föreslagit
att Sjukhusstyrelse Sus får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur SUS
kan bidra till att korta köerna i den skånska hälso- och sjukvården.
Yrkande
Ordförande Camilla Mårtensen (L) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutsförslaget. De socialdemokratiska ledamöterna yrkar bifall till sitt eget förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att beredningen bifallit
ordförandes förslag
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-05
2. Initiativärende 2020-09-24

Vid protokollet

Lotta Wedin
Sekreterare
Justeras 2021-02-04

Camilla Mårtensen
ordförande

Region Skåne

Carina Svensson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-01-21

Ärende 5. Remiss. Miljöprogram 2030 SHS SUS
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS vill föra följande synpunkter till protokollet:
Arbetet med ett nytt strategiskt miljöprogram i Region Skåne är något vi socialdemokrater
tycker är viktigt. Därför är vi glada över att SUS förvaltning arbetat fram ett väl genomtänkt
remissvar som vi kan ställa oss bakom. Vi ser fram emot ett mer omfattande arbete framöver
mot ett mer ekologiskt hållbart Skåne. Vi välkomnar även att fler grunder för hållbar
utveckling kan involveras i det kommande arbetet så som FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda
2030.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Carina Svensson

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 6. Svar på initiativärende. Krafttag mot vårdköer
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut
och vill föra följande synpunkter till protokollet:
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS lämnade i höstas in ett initiativärende med förslag
på att ta fram en lokal handlingsplan för hur SUS ska kunna korta köerna i den skånska
sjukvården. Initiativärendet lades med särskild anledning av den uppskjutna vård som blivit
en effekt av coronapandemin. Ett stort antal planerade operationer har ställt in eller skjutits på
framtiden för att ge sjukvården möjlighet att hantera det stora inflödet av patienter med covid19.
När den första vågen av smittspridning hade dämpats fanns det ett tidsfönster efter sommaren
där insatser kunde ha sats in för att mildra väntetiderna för den uppskjutna vården. Denna
respit utnyttjades tyvärr inte fullt ut och när den andra vågen av pandemin slog till med full
kraft under vintern ställdes ytterligare operationer in.
Tyvärr valde de styrande allianspartierna i sjukhusstyrelsen att enbart besvara initiativärendet
med hänvisning till att det finns en plan för detta på övergripande nivå i HSN. Vi
socialdemokrater är inte nöjda med att någon annan har en plan. SUS ska givetvis delta i det
regionala arbete som pågår. Men vi vill att SUS som är det överlägset största sjukhuset i
Skåne ska ta ett större initiativ på egen hand för att bidra till kortare vårdköer.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Carina Svensson

