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P rotokoll från S jukhusstyrelse Helsingborgs
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Plats:

2022-08-30 kl. 10.00– 11.55
Stora sammanträdesrummet, Olympiahuset– Helsingborgs lasarett

B eslutande
Anders Lundström (KD), ordförande
Å ke Andrén-Sandberg (L), förste viceordförande
Mikael Skoog (S), andre vice ordförande
Suzana Axeheim (M)
Isabella Dzanko (S)
Christer de la Motte (M)
Marlen Ottesen (SD)

E rsättare
Kim Plunteman (S)
Ö vriga
Thomas Wallén, sjukhuschef
Sebastian Nilsson Qvist, sekreterare
Annicka Bjurling, Vårdförbundet
Adifete Hoxha, Kommunal
Ninnie Lindell, politisk sekreterare
Markus Larsson, verksamhetschef
Malin Ankardal, Läkarförbundet
Ljubisa Dordevic, ekonomichef

B esöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
T elefon (växel): 044-309 30 00
E -p ost: region@ skane.se
Internet: www.skane.se

O rganisationsnummer: 23 21 00-025 5
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§ 25 Val av justeringsperson
Mikael Skoog (S) utses att jämte ordföranden justera pr
otokollet

§ 26 Verksamhetsinformation
-

Sjukhuschef informerar, Thomas Wallén.

§ 27 Situationen på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett sommaren
2022
Ä rendenummer: 2022-POL000315
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Styrelsen lägger inkommen information till handlingarna.
R eservationer
Socialdemokraterna lämnar en reservation.

P rotokollsanteckning
Samtliga av socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
På grund av rådande situation på akutmottagning på Helsingborgslasarett
sammankallas styrelsen för att diskutera omständigheterna.Verksamhetschef
för VO Akutsjukvård redovisar åtgärder och utfall hittills under sommaren på
akutmottagningen i Helsingborg samt planer för hösten.
Y rkanden
Ordförande Anders Lundström (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag
Mikael Skoog (S) yrkar följande:
-

Att sjukhuschefen får i uppdrag att utreda orsakerna till de uppkomna
problemen på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett.

-

Att sjukhuschefen får i uppdrag att återkomma tillsjukhusstyrelsen med
en åtgärdsplan, för vad som skulle krävas ekonomiskt, personellt och arbetsmiljömässigt, för att vända den negativa utvecklingen vid akutmottagningen i Helsingborg.

-

Att berörda fackliga organisationer lämnas möjlighet att delta framtagandet av åtgärdsplanen.
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-

Att samtliga sparåtgärder vid Helsingborgs lasarett pausas fram till årsskiftet.

-

Att tillskriva regionstyrelsen och ansöka om kompensation för de underskott som uppstått till följd av att tilldelad ekonomisk ram inte överensstämmer med kostnaderna för vårduppdraget.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finneratt sjukhusstyrelsen har
bifallit hans yrkande.
Votering begärs och verkställs.
Sjukhusstyrelsen utser Mikael Skoogs (S) yrkande till motförslag i huvudvoteringen.
Sjukhusstyrelsen fastställer följande propositionsordning i huvudvoteringen.
Den som bifaller Anders Lundströms (KD) förslag röstar ja. Den som bifaller
Mikael Skoogs (S) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Sjukhusstyrelsen har således beslutat i enlighet med Anders Lundströms (KD)
förslag.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-23
2. Lägesrapport styrelsen 2022-07-07
3. Lägesrapport styrelsen 2022-07-29
4 . Lägesrapport styrelsen 2022-08-22

§ 28 Sjukhusstyrelse Helsingborgs synpunkter avseende remiss Förändrings- och genomförandeplan för mål och strategi för Framtidens
hälsosystem.
Ä rendenummer: 2020-POL000027
Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg ställer sig bakom Förändrings- och
genomförandeplan för Framtidens hälsosystem 2022-2025.
Sjukhusstyrelsens synpunkter på genomförandeplanen anges i bifogat
dokument.

Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde 2020-04 -16 § 33 Målbild och färdplan för
framtidens hälsosystem. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde 2021-12-21 §
155 mål och strategi för Framtidens hälsosystem och beslöt att förändrings- och
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genomförandeplanen, genom vilken strategin för Framtidens hälsosystem ska
verkställas, ska antas och revideras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-25
2. Förändrings- och genomförandeplan för Framtidens hälsosystem 2022 2025
3. Hälso -och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag 2022-06-23
4 . Sjukhusstyrelse Helsingborgs synpunkter på genomförandeplanen för
Framtidens hälsosystem

Vid protokollet
Sebastian Nilsson Qvist
Nämndsekreterare
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 3. Situationen på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett
sommaren 2022
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg vill föra följande synpunkter
till protokollet:
Det var efter rapporter om långa väntetider och patienter som farit illa, som vi
socialdemokrater begärde ett extrainsatt sammanträde med sjukhusstyrelsen.
Styrelsen har det yttersta ansvaret för sjukhuset och måste kunna fatta beslut om
konkreta insatser för en bättre arbetsmiljö och fler vårdplatser. På mötet lämnade därför Socialdemokraterna flera förslag på åtgärder för att vända den negativa utvecklingen på akutmottagningen. Alliansen valde dock att avslå alla våra
förslag utan att komma med några egna.
Vi ville ge sjukhuschefen i uppdrag att utreda orsakerna till de uppkomna problemen på akutmottagningen och återkomma till sjukhusstyrelsen med en åtgärdsplan. Vi ville att planen skulle innehålla en beskrivning av vad som skulle
krävas ekonomiskt, personellt och arbetsmiljömässigt, för att vända den negativa utvecklingen vid akutmottagningen i Helsingborg. För att få en god förankring ville vi även att berörda fackliga organisationer skulle ges möjlighet att
delta framtagandet av åtgärdsplanen.
Utöver detta ville vi socialdemokrater även att sparkraven på sjukhuset skulle
pausas fram till årsskiftet. Vi befarar att sparkraven leder till stress i organisationen och att fokus därmed riskerar att hamna på fel saker.
Då våra förslag inte vann gehör valde vi att reservera oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Helsingborg:

Mikael Skoog
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