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Protokoll från Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringars sammanträde
Tid:
Plats:

2021-03-12, kl. 09:00-16:00
Digitalt via Teams

Beslutande
Stefan Lamme (M), ordförande
Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande
Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande
Annette Linander (C), §§ 8-10
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Sara Svensson (V)
Niclas Nilsson (SD)
Mätta Ivarsson (MP)

Övriga
Björn Ekmehag-Lövgren, förvaltningschef Skånes universitetssjukvård
Peter Lanbeck, enhetschef programkontoret
Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef vuxenpsykiatri Lund
Petter Hannerz, verksamhetsutvecklare Medicinsk service
Peter Sigsjö, stabschef Primärvården
Magnus Pettersson, chef projekt, Regionservice
Anders Persson, strategiska kundrelationer, Digitalisering IT/MT
Mikael Bodelsson, professor Lunds universitet
Carita Jönsson, fastighetsutvecklare, Regionfastigheter
Anna-Karin Rietz, förvaltare Regionfastigheter
Sofia Wallström, särskild utredare, Utredningen om ökade förutsättningar för
hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso-och sjukvård (S 2019:03)

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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Fredrik Andersson, huvudsekreterare, Utredningen om ökade förutsättningar för
hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso-och sjukvård (S 2019:03)
Björn Axelsson, medverkar i Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara
investeringsprojekt i framtidens hälso-och sjukvård (S 2019:03)
Johan Cosmo, förvaltningschef Skånes sjukhus nordost
Patrik Holmberg (C), ordförande sjukhusstyrelse Kristianstad
Dan Ishaq (M), 1:e vice ordförande sjukhusstyrelse Kristianstad
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Tony Carlin, chef verksamhetsområde fastighetsutveckling, Regionfastigheter
Rita Jedlert, strateg, Regionfastigheter
Anna Appelgren, sekreterare

§ 8 Val av justeringsperson
Ingrid Lennerwald (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 9 Verksamhetsinformation
•

Verksamhetspresentationer från verksamheter kopplade till sjukhuset i
Lund

•

Information om Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara
investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)

•

Information ombyggnader i sjukhus med anledning av Covid-19

•

Investeringsbehov Centralsjukhuset Kristianstad

§ 10 Återrapportering nr 3 för bygginvesteringar
Ärendenummer: 2020-POL000175
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut
Beredningen för strategiska investeringar föreslår Regionstyrelsen
1. Rapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Sjukhusen i Helsingborg och i Lund är pausade i avvaktan på beslut om en
fortsatt utveckling på respektive sjukhusområde eller en nybyggnation på helt
nya områden. I väntan på ställningstagande genomförs endast beslutade och
upphandlade byggnationer.
Sjukhuset i Malmö löper på enligt plan. Medelstilldelning till
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utrustningsinvesteringar hanteras i separat ärende.
Barn-och ungdomsmedicin i SuS Malmö är ett av de områden som är föremål
för eventuell senareläggning och beredningen har avgivit ett yttrande till
regionsstyrelsens arbetsutskott i frågan.
Laboratoriemedicin i blocket Lund fortgår planenligt men kan få problem då en
del av lokalerna har tagits i bruk för en Covid-19 avdelning som måste lämnas
senast 2021-05-17 för att inte försena bygget ytterligare. Det finns en risk för ett
vite från leverantören av analysplattformen vid försening.
Framtidens ortopedi i Hässleholm inväntar beslut om detaljplan från
Hässleholms kommun.
För södra området i Malmö har det inte hänt något och beredningen inväntar
samverkan mellan Regionstyrelsen och Malmö kommun för att komma vidare i
planerna.
Sammantaget för bygginvesteringar och utrustningsinvesteringar samt risk per
2020-12-31
Planeringsutrymme Medelstilldelat
Utfall
24 946
21 559
9 405
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-05
2. Projektrapport Barn-och ungdomsmottagning Sus
3. Projektrapport FORTH
4. Projektrapport Labmedicin i Blocket
5. Projektrapport Nya sjukhusområdet Helsingborg
6. Projektrapport Nya sjukhusområdet Lund
7. Projektrapport Nya sjukhusområdet Malmö

§ 11 Medelstilldelning utrustning NSM
Ärendenummer: 2020-POL000534
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut
Beredningen för strategiska investeringar i sjukvård föreslår Regionstyrelsen
följande
1. Medelstilldela återstående medel med 847Mkr till
utrustningsinvesteringar i Malmö
●
●
●

Region Skåne

Vårdbyggnader 764 Mkr
Servicebyggnader 20 Mkr
Utrustningsorganisation 63MKr
Summa äskande: 847 Mkr
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2. Enligt beslut §57/2017 ska 23 operationssalar utrustas, Det innebär att
budgetmedel måste omdisponeras under 2021 och investeringsramen
utökas för kommande planperiod.
3. I budgetarbetet inför budget 2022 anslå medel till läkemedelsautomater
för genomförande av beslutad läkemedelsstrategi samt anpassning till de
fördelar som SDV ger.
4. Att ge uppdrag till beredningen att återrapportera till regionstyrelsen om
hur utrustningsinvesteringarna i NSM-projektet fortskrider.
5. I övrigt lägga underlaget till handlingarna
Protokollsanteckning
Ingrid Lennerwald (S), Sara Svensson (V) och Mätta Ivarsson (MP) lämnar
bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktiges fattade den 2020-11-03 beslut om Region Skånes
verksamhetsplan och budget 2021–2023. Nya sjukhuset i Malmös budgetram
för utrustningsinvesteringen fastslogs till 1 921 Mkr och är en minskning med
500Mkr. Projektet har tagit fram underlag för besparingar vilket innebär en
minskning av operationssalar från 23 till 21 samt även sett över processer och
möjligheter att hålla nere kostnaderna. Om en operationsmodul bestående av två
salar byggs men inte utrustas så innebär det en besparing med 6,9 Mkr i
verksamhetsutrustning och 14.7 Mkr för luftbehandling. Det skulle innebära att
det inte blir någon utökning av operationssalar i Malmö utan det blir bara en
ersättning av nuvarande operationslokaler. Det innebär också att det inte finns
någon beredskap för befolkningsökning och nya högspecialiserade ingrepp. Det
blir en försämrad redundans i Region Skåne med tanke på att planeringen av
investeringar i sjukhusen i Lund och Helsingborg har dragit ut på tiden.
I budgeten finns inte heller någon finansiering av läkemedelsautomater och det
finns en stor osäkerhet kring vem som ska finansiera dem.
Läkemedelsautomater är en del av den beslutad läkemedelsstrategin och vid
införandet av SDV frigör det tid som innebär att sjuksköterskors arbetsinnehåll
kan utvecklas. Fördelning av läkemedel utgör idag en stor andel av
sjuksköterskors arbetsuppgifter.
Fram tills nu har projektområdet äskat medel till utrustning efter hand som
behovet att finansiera pågående arbete och upphandlingar två gånger per år.
Förslaget nu innebär att utrustningsinvesteringar hanteras på samma sätt som
investeringar i byggnader och medel tilldelas enligt verksamhetsplan och budget
för hela planperioden med 847Mkr. Enligt verksamhetsplan och budget för
2021-2023 finns det kvar 847 miljoner till utrustningsinvesteringar i Malmö.
Totalt 1 921Mkr
Regionfullmäktige beslutade § 57/2017 kring vilka verksamheter som ska
finnas i Malmö och därmed hur vårdbyggnaden ska disponeras i relation mellan
operationsverksamhet och vårdavdelningar. I det beslutet framgår att det ska
finnas 23 operationssalar och något annat politiskt ställningstagande finns inte.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-12

Vid protokollet

Anna Appelgren
Sekreterare
Justerat
2021-03-24
Stefan Lamme
Ordförande

Region Skåne

Ingrid Lennerwald

BfSS 2021-03-12
Ärende 4. Medelstilldelning utrustning NSM
Redan inför beslut om Budget och verksamhetsplan för 2021-23 påtalades att budgeten för
utrustningsinvesteringar för Nya sjukhuset i Malmö hade skurits ned med 500 mkr samt att det i budgeten inte
klargjordes vilka konkreta besparingar som planerades. I underlagen till budgeten, som inte redovisats för
budgetberedningen eller BfSS, framgick dock att avsikten var att bygga och utrusta endast 21 operationssalar,
vilket innebar att man ämnade bryta det tidigare beslutet i frågan. Därutöver planerades besparingar på
läkemedelsautomater och sterilrobotar.
Med beredningens beslut om medelstilldelning för utrustning NSM, samt i tillhörande underlag, bekräftas av en
enig beredning att nedskärningen av investeringsbudgeten får de ovan redogjorda konsekvenserna. Beredningen
konstaterar dock att det inte föreligger något annat beslut än att bygga och utrusta 23 operationssalar. Således ska
detta beslut genomföras.
Beredningens beslut innebär också att den föreslår regionstyrelsen att ompröva den nedskärning i
investeringsanslagen för läkemedelsautomater som gällande budget innebär och tillskjuta tillräckliga medel
under nästa planperiod, åren 2022-24. Det är bra att det finns en samsyn om att besparingar på
läkemedelsautomater är oklokt.
I underlagen till beredningens beslut framgår också vilka effekterna blir av budgetramen generellt. Där finns
besparingar som många gånger innebär att investeringar flyttas fram några år eller att stora kostnader istället
hamnar i driftsbudgeten och påverkar verksamheterna. Även detta behöver åtgärdas.
Slutligen för vi till protokollet att de brister vi här noterar i investeringsprocessen är en effekt av de nya
riktlinjerna för investeringar som en oenig regionstyrelse antog vid decembersammanträdet 2019. Dessa
riktlinjer innebar att BfSS fråntogs uppdraget att bereda investeringsbudgeten. Istället fick regionstyrelsens
arbetsutskott detta uppdrag. Vi konstaterar att det resulterade i mindre transparens, ökat tjänstemannastyre och
mörkande av underlag och konsekvensbeskrivningar. Detta har skett på ett sätt som inte kan anses förenligt med
kommunallagen. Det har i sin tur lett till oenighet mellan de politiska partierna. Det senare är olyckligt och utgör
en tydlig förändring jämfört med hur dessa frågor, som har bäring årtionden framåt, tidigare har processats i bred
politisk enighet. Protokollsanteckningar som denna, och oenighet i dessa frågor, förekom inte tidigare, men har
tyvärr, till följd av det sätt som Alliansen i regionstyrelsen valt att agera nu blivit ett faktum.
För Socialdemokraterna

För Vänsterpartiet

För Miljöpartiet

Ingrid Lennerwald

Sara Svensson

Mätta Ivarsson

