Sjukhusstyrelse Trelleborg
PROTOKOLL §§ 15-20
Datum

2021-06-16
1 (5)

Protokoll från Sjukhusstyrelse Trelleborgs
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-16 kl. 09:00-12:15
Digitalt via Teams och Stora konferensrummet, lasarettet Trelleborg

Beslutande
Gunilla Nordgren (M) ordförande
Ulrika Axelsson (C) 1:e vice ordförande
Birgitta Almroth (S) 2:e vice ordförande
Mavis Zander (M)
Agneta Persson (S) ersätter Mats Isgren (S)
Helmuth Petersen (SD)
Ersättare
Mats Svensson (KD)
Lennart Höckert (S)
Mathias Andersson (SD)
Övriga
Marco Brizzi, sjukhuschef
Fredrik Lindahl, ekonom
Linus Andersson, verksamhetscontroller
Matilda Malmgren, ordförande för patientnämnden
Pernilla Johansson, nämndsekreterare för patientnämnden
Anne Gyllenberg, verksamhetschef för VO planerade operationer
Lotta Wedin, nämndsekreterare
Riffat Cheema, personalföreträdare SACO
Ninni Lindell, politisk sekreterare (M)

§ 15 Val av justeringsperson
Birgitta Almroth (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

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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§ 16 Verksamhetsinformation
1. Patientnämnden informerar – Matilda Malmborg
2. Information om verksamheten VO planerade operationer -Anne Gyllenberg
3. Information om läget och Covid -19 – Marco Brizzi
4. Sommarplaneringen -Marco Brizzi
5. Ekonomi och tillgänglighet – Fredrik Lindahl
6. Personalförsörjning och sjukskrivningar – Fredrik Lindahl

§ 17 Anmälan av information SHS Trelleborg
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Trelleborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Trelleborg lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till sjukhusstyrelse Trelleborg.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-28
2. RS § 80 Månadsuppföljning januari-mars med finansrapport
3. PN § 18 Process för framtagande av kompetensförsörjningsplan samt
bilagor
4. PaN § 67 Yttrande senare än begärt datum samt beslutsförslag
5. Informationsbrev revisionskontoret - Granskning av ekonomisk styrning
och organisationsstruktur

§ 18 Månadsuppföljning maj med prognos och analys för sjukhusstyrelse
Trelleborg
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Trelleborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Trelleborg fastställer föreliggande månadsuppföljning
med prognos och analys per maj 2021.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
sjukhusstyrelse Trelleborg per maj månad 2021. Rapporten innehåller
uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-11
2. Månadsuppföljning maj med prognos och analys för sjukhusstyrelse
Trelleborg

§ 19 Yttrande över planeringsdirektiv 2022 SHS TBG
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Trelleborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Trelleborg avger yttrande på planeringsdirektiv för
2022 till regionstyrelsen.
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna avstår att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Birgitta Almroth (S) bifogar en anteckning till protokollet så även Helmut
Petersen (SD).
Sammanfattning
Som en första del i arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget 2022 med
plan för 2023-24 inhämtar regionstyrelsen övriga nämnders synpunkter kopplat
till bland annat övergripande mål och preliminära ekonomiska ramar. För detta
syfte har ett planeringsdirektiv och en mall för yttrande tagits fram.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-28
2. Planeringsdirektiv 2022
3. Yttrande sjukhusstyrelse Trelleborg

§ 20 Avackreditering av vårdvalsverksamhet Hudmottagningen Trelleborg
Ärendenummer: 2021-POL000298
Sjukhusstyrelse Trelleborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Trelleborg ställer sig bakom ansökan om uppsägning av
vårdöverenskommelse avseende Hudmottagningen Trelleborg.
Sverigedemokraterna bifaller liggande förslag.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet, se bifogad bilaga.
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Sammanfattning
I detta ärende tar sjukhusstyrelse Trelleborg ställning till att säga upp
vårdöverenskommelse enligt valfrihetssystemet inom LOV för
Hudmottagningen Trelleborg.
Sjukhusstyrelse Trelleborg föreslår att vårdvalsverksamheten för hudsjukdomar
avvecklas. En privat vårdvalsverksamhet med samma uppdrag har startat i
Trelleborg och man har vårdavtal med Region Skåne. Tillgängligheten för
invånarna i närområdet äventyras inte av att verksamheten på lasarettet
Trelleborg avvecklas. Inga direkta konsekvenser för patienterna. Ingen negativ
arbetsmiljöpåverkan för berörd personal.
Yrkande
Ordförande Gunilla Nordgren (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt beslutsförslaget. De socialdemokratiska ledamöterna yrkar bifall till sitt eget förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att sjukhusstyrelsen
bifallit ordförandes förslag.
Omröstning begärs och ordföranden sjukhusstyrelse Trelleborg fastställer
följande voterings-proposition:
Den som vill bifalla ordförandes förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Birgitta Almroth (S) förslag röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster
Ja-röster ges av: Gunilla Nordgren (M), Ulrika Axelsson (C), Mavis Zander (M)
och Helmuth Petersen (SD).
Nej-röster ges av: Birgitta Almroth (S) och Agneta Persson (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-26
2. Uppsägning av avtal ställd till avdelningen för Hälso-och
sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne
Ärendet förklarade omedelbart justerat

Lotta Wedin
nämndsekreterare

Region Skåne

Datum

5 (5)

2021-06-16

Justerat 2021-06-22

Gunilla Nordgren
ordförande

Region Skåne

Birgitta Almroth
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-06-16

Ärende 5. Yttrande över planeringsdirektiv 2022 SHS Trelleborg
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Trelleborg vill föra följande synpunkter till protokollet:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv, detta då dessa utgår från
planen i gällande budget. Socialdemokraterna tog i sitt budgetförslag höjd för större ökning av
behoven än Alliansen gjorde och förstärkte Region Skånes totala finansiering, vilket skulle ha
kunnat användas till förstärkningar av verksamheten också under 2022.
Vår bedömning är att Alliansens planeringsdirektiv, om de blir verklighet i budgeten för 2022,
kommer att leda till fortsatta besparingar och dålig tillgänglighet/nerdragningar av sjukvård.
Därför avstår vi från att delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Trelleborg:
Birgitta Almroth

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse Trelleborg 2021-06-16.
Ärende 5 ”Yttrande över planeringsdirektiv 2022

Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag där vi kommer redogöra för våra
satsningar inom den skånska vården.

Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Helmuth Petersen(SD)
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 6. Avackreditering av vårdvalsverksamhet Hudmottagningen Trelleborg
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Trelleborg reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Sjukhusstyrelse Trelleborg har fattat beslut om att stänga lasarettets hudmottagning.
Det innebär att en trettioårig epok går i graven. Skälet som anges är bristen på personal.
En brist som uppstått till följd av att flera medarbetare valt att gå över till en privat
mottagning.
Men de som arbetar kvar på lasarettets hudmottagning varnar för konsekvenserna av att
stänga ner verksamheten.
Mottagningen som varje år tar emot tusentals patientbesök har ett stort upptagningsområde
med patienter både från grannkommuner och även från Ystad.
Det görs många såromläggningar på patienter som kommer direkt från operation. Där är
närhet, kontinuitet och tillgänglighet viktig. Ett stort antal patienter söker för olika typer av
hudtumörer vilket lett till 125-150 igångsatta standardiserade vårdförlopp de senaste åren.
Det vi ser i Trelleborg är de negativa effekterna av vårdval inom specialistsjukvården.
När mottagningarna splittras upp ökar riskerna för en sämre samordning mellan olika
specialistområden. Vården fragmentiseras. Även om läget onekligen är bekymmersamt för
hudmottagningen finns det därför skäl att inte ge upp redan nu. Vi socialdemokrater yrkade
avslag på förslaget att stänga mottagningen och därmed istället ge mottagningen tid att
rekrytera nya medarbetare.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Trelleborg:
Birgitta Almroth

