Sjukhusstyrelse SUS
PROTOKOLL §§ 65-75
Datum

2021-12-14
1 (7)

Protokoll från Sjukhusstyrelse SUSs sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-14 kl. 09:30 – 15:30
Öresund i Skånevåningen, plan 6 i Dockan.

Beslutande
Camilla Mårtensen (L), ordförande
John Roslund (M), 1:e vice ordförande
Carina Svensson (S), 2:e vice ordförande
Mattias Horrdin (C)
Preben Widerberg (S)
Staffan Appelros (SD) tom 14;30
Ola Johansson (SD) ersätter Staffan Appelros (SD) §§65–75
Ersättare
Steffan Lamme (M)
Mats Helmfrid (M)
Carina Dilton (S)
Mathias Persson (S)
Ola Johansson (SD)
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
Tina Malmborg, processledare och miljöcontroller
Pia Teleman, verksamhetschef kvinnovård
Christine Rubertsson, professor i sexuell reproduktiv och perinatal hälsa
Eric Nordqvist, politisk sekreterare(L)

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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Ronny Öhman personalföreträdare (SACO)
Malin Fagrell, personalföreträdare (TCO)
Agneta Persson, personalföreträdare (LO)
Lotta Wedin, nämndsekreterare

§ 65 Val av justeringsperson
Carina Svensson (S) utses att jämte ordföranden att justera protokollet

§ 66 Verksamhetsinformation
Information från Patientnämnden av Matilda Malmberg, ordförande, Leif Göthed, 2:e vice ordförande och Jonas Duveborn, förvaltningschef
Information om utveckling av förlossningsvården av Pia Teleman, verksamhetschef kvinnosjukvård och Christine Rubertsson, professor och barnmorska
Sjukhuschefen informerar
• Information om Covid-19 och aktuellt läge i övrigt.
• Vaccinationer
• Tillgänglighet och vårdbelastning
• Miljörapportering
§ 67 Anmälan av delegationsbeslut, december 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 2021-11-23
2. Rapport 2021-11-23
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§ 68 Anmälan av informationshandlingar december 2021 SHS Sus
Ärendenummer: 2021-POL000004
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar för sjukhusstyrelsens kännedom.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-19
2. RS § 192 Skånes befolkningsprognos 2021–2030, 2021-10- 21
3. RS § 196 Delårsrapport januari-augusti, 2021-10-21
4. RF § 86 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2022–2024,
2021-11-08--09
5. HSN BU § 76 Tilldelning av utvecklings- och innovationsmedel november samt bilaga 2021-11-11

§ 69 Månadsuppföljning oktober med prognos och analys SHS Sus
Ärendenummer: 2021-POL000106
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer föreliggande månadsuppföljning med
prognos och analys per oktober 2021.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
sjukhusstyrelse Sus efter oktober månad 2021. Rapporten innehåller uppföljning
av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-24.
2. Månadsuppföljning sjukhusstyrelse Sus med prognos och analys per
oktober 2021.

§ 70 Verksamhetsplan och budget samt intern kontrollplan 2022 SHS Sus
Ärendenummer: 2020-POL000532
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer verksamhetsplan och internbudget 2022
för Skånes universitetssjukhus.
2. Sjukhusstyrelse Sus fastställer intern kontrollplan 2022 för Skånes
universitetssjukhus.
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Samtliga ledamöter av socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar inte
i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad
protokollsanteckning tillika sverigedemokraterna bifogar en
protokollsanteckning.

Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på verksamhetsplan och internbudget samt intern
kontrollplan för Skånes universitetssjukhus 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-30.
2. Verksamhetsplan och internbudget SHS Sus 2022.
3. Intern kontrollplan SHS Sus 2022.

§ 71 Kompetensförsörjningsplan 2022 SHS Sus
Ärendenummer: 2021-POL000049
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer föreliggande förslag till
kompetensförsörjningsplan 2022 för Skånes universitetssjukhus.
Sammanfattning
Föreliggande plan tydliggör Skånes universitetssjukhus inriktning avseende
kompetensförsörjning för kommande år.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-29.
2. Kompetensförsörjningsplan 2022 Skånes universitetssjukhus.

§ 72 Förändrat uppdrag om upphandling av käkkirurgi
Ärendenummer: 2021-POL000508
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden följande
1. Ansvar för förnyad upphandling av käkkirurgi överförs från
sjukhusstyrelse Sus till hälso- och sjukvårdsnämnden från och med
2022-01-01.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fakturerar sjukhusstyrelse Sus för faktisk
kostnad för avtalet löpande.
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3. Inför 2023 ska finansieringen av upphandlingen beaktas i budgetarbetet.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus har ett upphandlat avtal rörande käkkirurgi som inte kan
förlängas. Det föreligger behov av fortsatt upphandling. Enligt reglemente för
styrelse och nämnder är det hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) som beslutar
om vilken vård som ska handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) samt finansierar densamma. Eftersom verksamhetsplan och budget för
2022 redan är fastställd krävs ett formellt beslut om överföring av ansvaret samt
finansiering från sjukhusstyrelse Sus till hälso- och sjukvårdsnämnden för 2022.
HSN fakturerar Sus för faktisk kostnad för avtalet löpande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22

§ 73 Sjukhusstyrelse Sus yttrande över remiss av Region Skånes strategi
för kultur och hälsa 2022–2030
Ärendenummer: 2021-POL000351
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus avger yttrande på remiss gällande Region Skånes
strategi för kultur och hälsa 2022–2030.
Sammanfattning
År 2014 antog kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden en gemensam
strategi för arbetet med kultur och hälsa i Region Skåne. Strategin omfattade
åren 2015–2020 och ett förslag till en reviderad strategi har nu tagits fram i
samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sjukhusstyrelse Sus har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget
till reviderad strategi.
Sjukhusstyrelse Sus ställer sig sammanfattningsvis positiv till Region Skånes
föreslagna strategi för kultur och hälsa 2022–2030 men inkommer i sitt yttrande
med ett antal förslag till förtydliganden.
I ärendet finns följande dokument
1. SHS Sus beslutsförslag 2021-11-19.
2. SHS Sus yttrande över remiss Region Skånes strategi för kultur och hälsa
2022–2030 2021-11-19.
3. Remissversion Strategi kultur och hälsa.
4. Beslut HSN § 109 2021-09-30
5. HSN beslutsförslag 2021-08-23.
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§ 74 Initiativärende - Åtgärder mot arbetsmiljökrisen inom
Verksamhetsområde Kirurgi
Ärendenummer: 2021-POL000589
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus uppdrar åt sjukhuschefen att bereda ärendet
och återkomma med en redovisning till sjukhusstyrelsens nästa möte.
Sammanfattning
Socialdemokraterna lägger fram ett initiativärende genom Carina Svensson (S)
som föreslår sjukhusstyrelse Sus att sjukhuschefen får i uppdrag att skyndsamt
ta fram en handlingsplan för hur arbetsmiljökrisen inom Verksamhetsområde
Kirurgi ska lösas i samråd med berörda enhetschefer och fackliga företrädare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-09
2. Initiativärende 2021-12-09

§ 75 Initiativärende - Överläkartjänster på SUS för icke disputerade
Ärendenummer: 2021-POL000590
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus uppdrar åt sjukhuschefen att bereda ärendet och
återkomma med en redovisning till sjukhusstyrelsens nästa möte.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna lägger fram ett initiativärende genom Staffan
Appelros som föreslår att sjukhuschefen utreder och ser över att nuvarande
policy avskaffas i syfte att underlätta för icke disputerade läkare att få
överläkartjänst på SUS.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-09
2. Initiativärende 2021-12-09

Vid protokollet

Lotta Wedin
nämndsekreterare
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Justerat 2021-12-20

Camilla Mårtensen
ordförande

Region Skåne

Carina Svensson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2021-12-14

Ärende 6. Verksamhetsplan och budget samt intern kontrollplan 2022 SHS SUS
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS vill föra följande synpunkter till protokollet:
Vi ser med oro på Alliansens förslag till internbudget för SUS, när det gäller möjligheten att
möta behovet av fler anställda och fler vårdplatser. Varken den pågående arbetsmiljökrisen på
SUS eller de långa vårdköerna kommer att kunna hanteras med Alliansens internbudget.
Tvärtom innebär den planerade besparingen på 896 miljoner kronor, varav 534 miljoner
kronor på personal, att dessa problem kommer att fördjupas. Pandemin är dessutom fortsatt ett
orosmoln, som gör att vi inte kan utesluta en ytterligare ökning av belastningarna på
sjukvården.
Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnit gehör i regionfullmäktige hade samtliga av
Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de får med Alliansens budget. Vi står inte bakom de
budgetramar som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse SUS. Därför valde vi att inte delta i
beslutet om fastställande av nästa års verksamhetsplan och internbudget för SUS.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Carina Svensson

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse SUS 2021-12-14.
2020-POL000532

Ärende 6, Verksamhetsplan och budget samt Intern kontrollplan 2022.
Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslut om internbudget då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar inom den skånska
sjukvården

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Staffan Appelros (SD)
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