Sjukhusstyrelse Hässleholm
PROTOKOLL §§ 14-22
Datum

2021-06-18
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Protokoll från Sjukhusstyrelse Hässleholms
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-18 kl 12.45-15.00
Teams-möte med presidiet deltagande från rum 105, Rådhus Skåne,
Kristianstad

Beslutande
Lars Lundberg (KD), ordförande
Adéle Ceimertz (M), 1:e vice ordförande
Irene Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Douglas Roth (M), deltar på distans
Anders Wallentheim (S), deltar på distans
Camilla Nordström (SD), deltar på distans
Ersättare
Pontus Lindberg (M), deltar på distans
Agneta Olsson Enochsson (L), deltar på distans
Åsa Kull (C), deltar på distans
Boel Rosdahl (S), deltar på distans
Sten Andersson (S), deltar på distans
Övriga
Caroline Lindahl, sjukhuschef
Lena Jeppsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Skånes sjukhus nordost
Henrik Andersson, ekonomi, Skånes sjukhus nordost
Malin Stålhammar, HR, Skånes sjukhus nordost
Simon Berneblad, politisk sekreterare Kristdemokraterna
Henrik Bergman, Koncernstab kansli, nämndsekreterare

§ 14 Val av justeringsperson
Anders Wallentheim utses att jämte ordföranden justera protokollet från dagens
sammanträde.

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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§ 15 Verksamhetsinformation
a) Forth
b) Covidläget
c) Uppdrag till verksamhetsområde rehabilitering Hässleholm att ta fram
plan för utredning och rehabilitering av post covid patienter med
långvariga svåra besvär, inom förvaltning Skånes sjukhus nordost
d) Sommarsituationen
e) Kompetensförsörjningsprocessen
f) Medborgardialog, status

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2021-POL000003
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut enligt bilagd sammanställning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-11
2. Begäran av journal 2021-05-10, dnr 2021-UT000025

§ 17 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-17
2. Regionstyrelsen 2021-04-29 § 80 Månadsuppföljning med prognos
januari-mars samt finansrapport, protokollsutdrag, beslutsförslag 202104-19, kvartalsrapport, finansrapport
3. Personalnämnden 2021-05-06 § 1818 Process för framtagande av
kompetensförsörjningsplan, protokollsutdrag, beslutsförslag 2021-04-08,
kompetensförsörjningsprocessen
4. Revisionskontoret Granskning av ekonomisk styrning och

Region Skåne

Datum

3 (5)

2021-06-18

organisationsstruktur 2021-05-18 informationsbrev
5. Månadsuppföljning april, tidigare utsänd

§ 18 Månadsuppföljning maj med analys och prognos
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer föreliggande uppföljning och
prognos för 2021 per maj månad för Hässleholms sjukhus.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en uppföljning och prognos för resultat för 2021 för
Hässleholms sjukhus efter maj, vilket Hässleholms sjukhusstyrelse föreslås
fastställa.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-21
2. Fördjupad månadsuppföljning per maj månad

§ 19 Förslag på ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer handlingsplan för ytterligare
åtgärder för en budget i balans.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Hässleholm gav 2021-04-23 sjukhuschefen i uppdrag att till
sammanträdet i juni återkomma med en handlingsplan för åtgärder för budget i
balans.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-18
2. Sjukhusstyrelse Hässleholm 2021-04-23 § 11

§ 20 Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2022 med plan
för 2023 och 2024
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm överlämnar upprättat förslag till yttrande
över planeringsdirektiv med preliminär budget för 2022 med plan för åren
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2023-24 till regionstyrelsen.
Protokollsanteckningar
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna anmäler att man inte
deltar i beslutet och lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Camilla Nordström (SD) anmäler att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet
och lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende beslutar sjukhusstyrelse Hässleholm att överlämna förslag till
yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-24.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-10
2. Yttrande Planeringsdirektiv 2022-24
3. Planeringsdirektiv 2022-24
4. Regionstyrelsens beslut Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023 och
2024 2021-04-19
5. Regionstyrelsen 2021-04-19 § 86

§ 21 Intern kontrollplan 2021 rapportering
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm lägger rapporteringen till handlingarna.
Sammanfattning
Rapportering av läget för internkontrollplan 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-10
2. Internkontroll kundplan ekonomi 2021 gemensam servicefunktion
3. Tidigare utsänd internkontrollplan 2021 sjukhusstyrelse Hässleholm
2020-12-11

§ 22 Utökat uppdrag till sjukhusstyrelse Hässleholm om ledplastik,
redovisning
Ärendenummer: 2020-POL000381
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm överlämnar sin redovisning avseende utökat
uppdrag till sjukhusstyrelse Hässleholm om ledplastik till Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
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Sammanfattning
Redovisning enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-11-13 § 141
angående utökat uppdrag till sjukhusstyrelse Hässleholm om ledplastik, om hur
uppdraget genomförs, inklusive antal operationer som gjorts och förväntas
kunna genomföras under 2021.
Sjukhusstyrelse Hässleholm fick utöver ordinarie uppdrag ett utökat uppdrag att
genomföra 500 ledplastiker, patienter som står på väntelista under 2021.
Pandemin har haft stor påverkan på den elektiva operationsverksamheten även
under 2021.
Uppföljning och redovisning av uppdraget (till och med maj): På grund av
pandemin och inställd operationsverksamhet försvåras uppföljningen utifrån
totalt producerad volym och jämföra utfall mot detta. Redovisning görs utifrån
antal operationer på patienter med hemkommun i mellersta och sydvästra
Skåne. Antal genomförda operationer till och med maj uppgår till drygt 50 st
och prognosen ligger på 350 st som motsvarar 70% av uppdraget (förutsatt
ingen yttre störning i operationsverksamheten).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-01
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om insatser för ökad tillgänglighet
i Region Skåne, protokollsutdrag 2020-11-13 § 141 samt
beslutsförslag 2020-10-13

Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.
Ordföranden avslutar sammanträdet och önskar sjukhusstyrelsen en trevlig sommar. Andre vice ordföranden Irene Nilsson önskar på övriga sjukhusstyrelsens
vägnar ordföranden detsamma.
Vid protokollet
Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justerat 2021-06-28

Lars Lundberg
ordförande
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Anders Wallentheim

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-06-18

Ärende 7. Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023
och 2024
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Hässleholm 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
besparingar och sämre tillgänglighet/nerdragningar av sjukvård. Därför avstår vi från att delta
i beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Hässleholm:
Irene Nilsson

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse Hässleholm 2021-06-18.
Ärende 7 ”Planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2022
med plan för 2023 och 2024”

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
Camilla Wifralius (SD)
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