Sjukhusstyrelse Hässleholm
PROTOKOLL §§ 23-30
Datum

2021-09-23
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Protokoll från Sjukhusstyrelse Hässleholms
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-09-23 kl 12.45-15.45
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
Ewa Bejvel (SD), tjänstgörande ersättare för Camilla Wifralius (SD), deltar på
distans
Ersättare
Agneta Olsson Enochsson (L), deltar på distans, §§ 23-27
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
Tommy Krizsan, demokratiutvecklingsfunktionen, Kanslienheten, § 30
Henrik Bergman, Koncernstab kansli, nämndsekreterare

§ 23 Val av justeringsperson
Irene Nilsson 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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§ 24 Verksamhetsinformation
a) Utvärdering av sommarsituationen, covid19 och vårdplatser
b) Forth, status

§ 25 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 2021-09-16
2. Delegationsbeslut angående begäran av journal 2021-06-04
3. Delegationsbeslut angående begäran av journal 2021-08-27

§ 26 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 2021-09-16
2. Regionfullmäktige 2021-06-15 § 48 Tilläggsbudget 2021
3. Regionfullmäktige 2021-06-15 § 55 Sammanträdesplanering
regionfullmäktige 2022
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24 § 67 Mottagningsverksamhet
för patienter med postcovid
5. Månadsuppföljning Sjukhusstyrelse Hässleholm 2106 (tidigare utsänd)
6. Månadsuppföljning Sjukhusstyrelse Hässleholm 2107 (tidigare utsänd)

§ 27 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021
Ärendenummer: 2021-POL000106

Region Skåne

Datum

3 (5)

2021-09-23

Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner föreliggande uppföljning och
prognos för 2021 per augusti månad för Hässleholms sjukhus, i vilken
uppföljningen av den interna kontrollplanen ingår, och lägger
informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse för Sjukhusstyrelse Hässleholm har tagits fram för att
beskriva verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse för verksamheten
januari-augusti 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-17
2. Hässleholms sjukhus Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021
3. Bilaga investeringar Hälso-och sjukvården Hässleholms sjukhus
4. Uppföljning Intern kontroll Hässleholms sjukhus januari-augusti 2021
a) IKPLAN_2021 inkl delårsuppföljning
b) GSF kundplan intern kontroll 2021
5. Rutin för arbete med internkontroll plan sjukhusstyrelse Hässleholm

§ 28 Remiss. Medarbetaridé
Ärendenummer: 2021-POL000135
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner och överlämnar bilagt
remissyttrande till personalnämnden.
Sammanfattning
Personalnämnden har, i samråd med professionen och fackliga
representanter, arbetat fram ett förslag på uppdaterad medarbetaridé för
medarbetare inom Region Skåne. Medarbetaridén beskriver hur Region Skånes
medarbetare skapar framtidstro och livskvalitet för invånare, Region Skånes syn
på arbetsplatsen och medarbetarskapet och hur medarbetare skapar en attraktiv
och hållbar arbetsplats.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-26
2. Remissyttrande Sjukhusstyrelse Hässleholm
3. Remissversion Medarbetaridé
4. Personalnämnden 2021-06-24 § 29
5. Beslutsförslag personalnämnden 2021-06-24
6. Tidigare version av personalidén från 2005
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§ 29 Sammanträdesdagar 2022
Ärendenummer: 2021-POL000180
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer följande sammanträdesdagar för
2022: 18 februari, 22 april, 17 juni, 23 september, 28 oktober, 9
december.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Hässleholm fastställer sammanträdesschema för 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-08

§ 30 Demokratiutveckling och medborgardialog sjukhusstyrelse
Hässleholm - uppdaterad planering
Ärendenummer: 2021-POL000213
Sjukhusstyrelse Hässleholms beslut
1. Utifrån de bakgrundsfakta som tillkommit sedan förra workshopen
2019-12-04, däribland vad som redogörs för i ärendet bifogat PM
2021-09-02, ser sjukhusstyrelsen gruppvis över behovet av att lämna 2-3
närmare/kompletterande frågor, utifrån tidigare beslutade teman (dialog
om vårdutbudet på Hässleholms sjukhus samt 1177), att fokusera på i
kommande medborgardialoger och lämnar återkoppling om detta till
presidiet senast 5 oktober.
2. I den mån de uppdaterade frågeställningarna är lämpliga att använda
verktyget Skånepanelen till för att få svar, får presidiet i uppdrag att
senast 15 oktober välja ut dessa och lämna för hantering i Skånepanelen.
Här bör beaktas om de uppdaterade frågeställningarna går att, för utökad
representativitet, samordna med andra sjukhusstyrelser i Region Skåne.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Hässleholm gör utifrån bakgrundsinformation som tillkommit
sedan föregående workshop 2019-12-04 en översyn och uppdatering av aktuella
frågeställningar för medborgardialog.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-23
2. Bildspel "Förtroendet för sjukvården i Skånes län", 2021-09-23
3. PM Förutsättningar för gemensamma medborgardialoger 2021-09-02
4. Sjukhusstyrelse Hässleholm 2019-12-04 § 40 Demokratiutveckling och
medborgardialog - sjukhusstyrelse Hässleholm
5. Demokratiutveckling och medborgardialog - sjukhusstyrelse Hässleholm,
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beslutsförslag 2019-12-04

Sammanträdet sker på grund av synnerliga skäl (covid-19) på distans.

Vid protokollet
Henrik Bergman
nämndsekreterare
Justerat 2021-10-01

Lars Lundberg
ordförande

Region Skåne

Irene Nilsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-09-23

Ärende 5. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2021
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Hässleholm vill föra följande synpunkter till protokollet:
Coronapandemin har under lång tid ställt vården inför svåra prövningar. Viktiga insatser har
gjorts för att begränsa pandemins effekter. Under hela den här tiden har belastningen på
vårdpersonalen varit stor och de måste få möjlighet till återhämtning.
Verksamhetsberättelsen för januari-augusti 2021 visar att alldeles för många patienter tvingas
vänta länge på vård. Sjukhuset har samtidigt ett ekonomiskt underskott, prognosen för 2021
visar på ett underskott på 14 miljoner kronor. Tillgänglighetsproblem fanns även innan
pandemin men har förvärrats. Det kommer att behöva göras åtgärder både för att korta köerna
men även för att avlasta sjukvårdens ekonomiska underskott. Den socialdemokratiskt ledda
regeringen har skjutit till rekordstora summor till sjukvården men mycket av pengarna har
hållits inne på central nivå av Alliansstyret i Region Skåne. De har därmed inte kunnat
användas där de behövts som mest, ute i vården.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Hässleholm:
Irene Nilsson

