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PROTOKOLL §§ 51-64
Datum

2021-10-26
1 (10)

Protokoll från Sjukhusstyrelse Sus sammanträde
Tid:
Plats:

2021-10-26 09:30-16:15
Styrbord/Babord, entréplan i Dockan Malmö

Under mötet genomfördes en workshop om verksamhetsplanering och intern
kontroll 2022.
Beslutande
Camilla Mårtensen (L), ordförande
Stefan Lamme (M) ersätter John Roslund (M), 1:e vice ordförande
kl. 09:30-12:00, § 51, 53-64, § 52 delvis
John Roslund (M), 1:e vice ordförande kl. 12:00-16:15 § 52 delvis
Carina Svensson (S), 2:e vice ordförande
Mattias Horrdin (C)
Carina Dilton (S) ersätter Preben Widerberg (S)
Ola Johansson (SD) ersätter Staffan Appelros (SD)
Ersättare
Stefan Lamme (M) kl. 12:00-16:15
Mats Helmfrid (M)
Mathias Persson (S)
Övriga
Björn Lövgren-Ekmehag, sjukhuschef
Per-Ola Kimstad, biträdande förvaltningschef
Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef
Elisabet Aidemark, enhetschef adm.
Frida Lindkvist, verksamhetschef, ekonomi
Fredrik Wiberg, processledare budget och uppföljning
Karin Cedwall, verksamhetschef HR
Sabina Lindell, verksamhetscontroller
Helena Hornemark, HR strateg
Christer Hallgren, projektledare för NSM
Peter Lanbeck, enhetschef programkontoret
Eric Nordqvist, politisk sekreterare(L)
Henrik Månsson, politisk sekreterare (S) tom kl. 12:30

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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Patrik Milton personalföreträdare (SACO)
Malin Fagrell, personalföreträdare (TCO)
Agneta Persson, personalföreträdare (LO)
Lotta Wedin, nämndsekreterare

§ 51 Val av justeringsperson
Carina Svensson (S) utses att jämte ordföranden att justera protokollet
§ 52 Verksamhetsinformation
•
•
•
•
•

•

Sjukhuschefen informerar Information om Covid-19 och aktuellt läge i övrigt
Strategiskt arbete kring Sus framtid
Tillgänglighet och vårdbelastning
Nationell högspecialiserade vårdansökningar
Medarbetarstatistik
Extern information från Christer Hallgren, projektchef för NSM, Peter
Lanbeck, enhetschef programkontoret
Information och en virtuell demonstration av NSM Nya sjukhusområdet
Malmö

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut, oktober 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 2021-10-15
2. Rapport 2021-10-15

§ 54 Anmälan av informationshandlingar oktober 2021 SHS Sus
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
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1. Sjukhusstyrelse SUS lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till sjukhusstyrelse SUS.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-04
2. RF § 71 Införande av kortmötesarvode, 2021-09-28
3. RS § 154 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område
neuromuskulära sjukdomar.2021-09-09
4. HSN BU § 63 beslut utvecklings - och innovationsmedel samt bilaga
2021-09-14

§ 55 Sjukhusstyrelse Sus åtgärder för ekonomi i balans
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus ger Skånes universitetssjukhus i uppdrag att
minska dyra bemanningslösningar med bevarande av vårdplats- och
operations-kapacitet.
● minska kostnaderna för den extra service som var nödvändig under covidpandemins mer intensiva faser.
● återstarta arbetet med läkemedelsswitchar.
●

Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
I föreliggande förslag till SHS Sus åtgärder för ekonomi i balans finns beslut om
åtgärder som avser 2021, de som bedöms ha störst effekt under innevarande år
är minskade dyra bemanningslösningar, minskade kostnader för extra service
samt att återuppta arbete med läkemedelsswitchar.
Yrkande
Ordföranden Camilla Mårtensen (L) yrkar att sjukhusstyrelsen beslutar enligt beslutet ovan.
Carina Svensson (S) yrkar avslag på liggande förslag och yrkar i första hand att
åtgärdsplanen återremitteras för att till nästa styrelsemöte återkomma med
tydligt konsekvensbeskrivna och siffersatta åtgärder som är tillräckliga för att nå
en ekonomi i balans
Ordföranden ställer sitt förslag och Carina Svenssons yrkande under proposition
och finner att sjukhusstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
Ordföranden Camilla Mårtensen (L) yrkar att sjukhusstyrelsen beslutar enligt beslu-
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tet ovan.
Carina Svensson (S) yrkar avslag på liggande förslag och yrkar i andra hand att
tillskriva regionstyrelsen och begära en ombudgetering som möjliggör en ekonomi i balans för sjukhuset
Ordföranden ställer sitt förslag och Carina Svenssons yrkande under proposition
och finner att sjukhusstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och sjukhusstyrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som stöder ordförandens yrkande röstar ja. Den som stöder Carina Svensson
(S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster, 2 nej-röster
.
Ja-röster ges av: Mattias Horrdin (C), Ola Johansson (SD), Stefan Lamme (M) och
ordförande Camilla Mårtensen (L)
Nej-röster ges av: Carina Dilton (S) och Carina Svensson (S).

I ärendet finns följande dokument
1. SHS Sus beslutsförslag 2021-10-14.

§ 56 SHS Sus yttrande över granskning av ekonomisk styrning och
organisationsstruktur (rapport nr 2 - 2021)
Ärendenummer: 2021-POL000441
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Skånes universitetssjukhus avger yttrande på granskning
av ekonomisk styrning och organisationsstruktur, till Region Skånes
revisorer.
Protokollsanteckning
Carina Svensson (S) gör bifogad protokollsanteckning.

Sammanfattning
På uppdrag av Region Skånes revisorer har EY genomfört en granskning
avseende ekonomisk styrning och organisationsstruktur. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om det finns en ändamålsenlig styrning som
tydliggör sjukhusstyrelsernas ansvar. Sjukhusstyrelse Sus har beretts möjlighet
att yttra sig över granskningen.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas särskilt följande till
sjukhusstyrelserna:
●

Region Skåne

Följa upp att regionstyrelsen tar fram nytt förslag till delegationsordning
för att därefter anta den i sjukhusstyrelsen.
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I den mån som krävs bidra till att tydliggöra verksamhetsområdet
personal och att styrelsers/nämnders befogenheter vad gäller personal
tydliggörs i organisationen.
● Utvärdera de delade administrativa tjänsterna och behandla det formellt i
styrelsen.
● Träffa överenskommelser med varandra kring de delade tjänsterna som
den gemensamma förvaltningen tillhandahåller.
● Säkerställa att åtgärdsplaner är tillräckliga för att uppnå en ekonomi i
balans.
●

Sus yttrande ger svar på vilka åtgärder som avser att vidtas utifrån uppdrag och
ansvarsområden, med anledning av granskningens resultat och
rekommendationer.
I ärendet finns följande dokument
1. SHS Sus beslutsförslag 2021-10-13.
2. SHS Sus yttrande 2021-10-13.
3. Missiv Granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur
2021-09-21.
4. Sammanfattning granskningsrapport Ekonomisk styrning och
organisationsstruktur, september 2021.
5. Granskningsrapport Ekonomisk styrning och organisationsstruktur,
september 2021.

§ 57 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
svåra kroniska lungsjukdomar hos barn
Ärendenummer: 2021-O001985
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid svåra kroniska lungsjukdomar hos barn gällande
primär ciliär dyskinesi (PCD)
kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är
behandlingsresistenta
● bronkiektasier (sjukdom i bronkträdet) eller andra sekundära lungskador
● kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska
andningsregleringsstörningar samt barn med behov av ventilationsstöd.
●
●

2. Region Skåne ansöker inte om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
område gällande vård som avser interstitiella lungsjukdomar (ILD) och
lung/thorax- eller nedre luftvägsmissbildningar.
3. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
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Ärendet justeras omedelbart
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid svåra kroniska lungsjukdomar hos barn ska
utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter. Vård
som avser barn med primär ciliär dyskinesi (PCD), kroniskt obstruktiva
lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är behandlingsresistenta,
bronkiektasier eller andra sekundära lungskador samt kongenitalt centralt
hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar
samt barn med behov av ventilationsstöd ska bedrivas vid fyra enheter. Vård
som avser interstitiella lungsjukdomar (ILD) och lung/thorax- eller nedre
luftvägsmissbildningar ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid två av
dessa enheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöka om NHV inom
utlyst område vad gäller den vård som ska bedrivas vid fyra enheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar inte att Region Skåne ansöker om NHV
avseende den vård som ska bedrivas vid två enheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-10
2. NHV ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

§ 58 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
prematuritetsretinopati (ROP)
Ärendenummer: 2021-O001987
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande:
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP).
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Ärendet justeras omedelbart
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
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koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid prematuritetsretinopati (ROP), ska utgöra
nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid tre vårdenheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV
inom utlyst område.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-10
2. NHV ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

§ 59 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
stamcellstransplantation vid systemisk skleros
Ärendenummer: 2021-O001988
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid stamcellstransplantation vid systemisk skleros.
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Ärendet justeras omedelbart
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid stamcellstransplantation vid systemisk skleros
ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV inom
utlyst område.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-11
2. NHV ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut
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§ 60 Ansökan nationell högspecialiserad vård inom område viss vård vid
hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
Ärendenummer: 2021-O001989
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
(HOCM).
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Ärendet justeras omedelbart
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som
lämpar sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och
koncentreras till högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 juni
2021 beslutat att viss vård vid hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (HOCM)
ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas vid två vårdenheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV inom
utlyst område
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-08
2. Socialstyrelsens utlysning
3. Socialstyrelsens beslut
4. NHV ställningstagande Sus

§ 61 Testamente efter EH dödsbo till förmån för forskning inom cancer och
forskning kring hjärntumörer
Ärendenummer: 2021-O001781
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller en ny och en redan upprättad donationsfond F067
”Forskning inom cancer” och F367 ”Forskning kring hjärntumörer” vid
Skånes universitetssjukvård.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
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Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-19
2. Testamente EH

§ 62 Testamente efter KÅ dödsbo till förmån för forskning inom hjärt- och
kärl forskning
Ärendenummer: 2021-O002123
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller en redan upprättad donationsfond F052 ”Forskning
hjärt- och kärlforskning” vid Skånes universitetssjukvård.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18
2. Testamente KÅ

§ 63 Testamente efter MTs dödsbo till förmån för forskning inom
kardiologi och lungmedicin
Ärendenummer: 2021-O001978
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller en ny donationsfond F366 ”Forskning inom
kardiologi och lungmedicin” vid Skånes universitetssjukvård.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-22
2. Testamente MT
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§ 64 Testamente efter BWs dödsbo till förmån för medicinsk forskning
inom diabetes och Parkinsons sjukdom
Ärendenummer: 2021-O002124
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller en ny donationsfond F368 ” Forskning inom
diabetes och Parkinson sjukdom” vid Skånes universitetssjukvård.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Delegationsbeslut 2021-10-25
2. Testamente BW
Vid protokollet
Lotta Wedin
nämndsekreterare
Justerat 2021-11-08

Camilla Mårtensen
ordförande

Region Skåne

Carina Svensson
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
2021-10-26

Ärende 5. Sjukhusstyrelse SUS åtgärder för ekonomi i balans
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS reserverar sig mot beslutet och vill föra följande
synpunkter till protokollet:
Vid sjukhusstyrelsens möte den 21 september yrkade vi socialdemokrater på att
sjukhuschefen skulle få i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag på ekonomiska
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. Detta avslogs av den styrande majoriteten i styrelsen.
Trots detta avslag kom ett ärende ändå upp för beslut på styrelsemötet som innehåller åtgärder
för en ekonomi i balans. Ärendet är dock så pass bristfälligt att det är svårt att ta ställning till.
Inga åtgärder är siffersatta och ingen konsekvensbeskrivning är presenterad. Utifrån ett sådant
underlag är det i princip omöjligt för styrelsens ledamöter att bedöma åtgärdernas lämplighet
ur ett verksamhetsperspektiv eller om de är tillräckliga för att nå en ekonomi i balans.
Samtidigt är det ekonomiska läget ytterst bekymmersamt för sjukhuset, prognosen för 2021
visar på ett underskott på hela 900 miljoner kronor. Den av regionfullmäktige antagna
tilläggsbudgeten kommer visserligen att mildra det ekonomiska läget med cirka 400 miljoner
kronor, men det återstår ändå ett omfattande arbete för att kunna åtgärda det kvarvarande
underskottet på en halv miljard kronor. Regionstyrelsen har dessutom nyligen fattat beslut om
att alla verksamheter med en ekonomisk obalans omgående ska rapportera in åtgärder till
regionstyrelsen. Att åtgärderna är siffersatta borde ses som ett absolut krav.
Sjukhusstyrelsen har svårt att ta ansvar för ekonomin om den inte får kännedom om
omfattningen på de åtgärder som genomförs. Därmed går det inte heller att veta om de
vidtagna åtgärderna är tillräckliga för att styrelsen ska kunna leva upp till kraven i
kommunallagen.
Vi socialdemokrater yrkade därför att sjukhusstyrelsen först och främst skulle återremittera
åtgärdsplanen så att den skulle kunna kompletteras med tydligt beskrivna och siffersatta
åtgärder för en ekonomi i balans. I andra hand yrkade vi att sjukhusstyrelsen skulle tillskriva
regionstyrelsen och be om en ombudgetering. Alliansen avslog våra yrkanden.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Carina Svensson

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 6. Granskning av ekonomisk styrning och organisationsstruktur SHS SUS
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS vill föra följande synpunkter till protokollet:
I revisionsrapporten framgår det att sjukhusstyrelse SUS inte har fattat beslut om några
ekonomiska åtgärdsplaner. Det framgår även att de handlingsplaner som upprättats av
verksamheterna inte motsvarar det behov som finns för att nå en ekonomi i balans.
Redan i april i år krävde vi socialdemokrater att sjukhusstyrelsen skulle tillskriva
regionstyrelsen och ansöka om kompensation för de underskott som uppstått till följd av att
den tilldelade ekonomiska ramen inte överensstämmer med de faktiska kostnaderna för
vårduppdraget. Sjukhuset får med andra ord inte betalt för att klara av sitt grunduppdrag. Vi
yrkade även vid styrelsemötet i september att det skulle tas fram en åtgärdsplan för en
ekonomi i balans. Båda dessa yrkanden avslogs av den styrande Alliansens företrädare.
Vi vet att sjukvården har genomlevt oerhörda påfrestningar till följd av pandemin och att
antalet patienter som väntar på vård är mycket stort. Sjukhuset är underfinansierat och i stort
behov av ökade ekonomiska resurser. De brister i styrningen som lyfts fram i
granskningsrapporten bör åtgärdas. Men det kommer inte ensamt att lösa sjukhusets situation.
Så länge som underfinansieringen är kvar finns det stor risk att de föreslagna åtgärderna är
otillräckliga.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Carina Svensson

