Sjukhusstyrelse SUS
PROTOKOLL §§ 39-54
Datum

2022-09-20
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Protokoll från Sjukhusstyrelse SUSs sammanträde
Tid:
Plats:

2022-09-20, kl. 09:30-14:00
Öresund, plan 6, Dockan, Malmö

Beslutande
John Roslund (M), tjänstgörande ordförande
Stefan Lamme (M) ersätter Camilla Mårtensen (L),
Carina Dilton ersätter Carina Svensson (S), 2:e vice ordförande
Mattias Horrdin (C)
Preben Widerberg (S)
Staffan Appelros (SD)
Ersättare
Mats Helmfrid (M)
Erik Berntorp (KD)
Mathias Persson (S)
Ola Johansson (SD)
Övriga
Björn Lövgren Ekmehag, förvaltningschef
Katarina Johnsson, biträdande förvaltningschef
Per Ola Kimblad, biträdande förvaltningschef
Elisabet Aidemark, enhetschef
Marcus Madsén, ekonomichef
Fredrik Wiberg, processledare budget och uppföljning
Karin Cedvall, HR chef
Sabina Lindell, verksamhetscontroller
Stefan Volk Jovinge, forskningschef
Patric Milton, personalföreträdare SACO
Agneta Persson, personalföreträdare LO
Henrik Månsson, politisk sekreterare (S)
Lotta Wedin, nämndsekreterare

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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§ 39 Val av justeringsperson
Preben Widerberg (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet
§ 40 Verksamhetsinformation
Sjukhuschefen informerar
1. Kort om covidläget
2. Aktuellt läge och sommaren 2022
3. Arbete med strategi för Sus
§ 41 Anmälan av delegationsbeslut, september 2022 SHS Sus
Ärendenummer: 2022-POL000001
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
4. Beslutsförslag 2022-09-13
5. Rapport

§ 42 Anmälan av informationshandlingar september SHS Sus
Ärendenummer: 2022-POL000002
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till sjukhusstyrelse SUS.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-08
2. RF § 44 Återremiss. Program för att tillgodose rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, 2022-06-14
3. RF 55 Sammanträdesplanering 2023, 2022-06-14
4. HSN BU § 50 Tilldelning av utvecklings- och innovationsmedel - juni,
2022-06-07
5. Granskning av Effekter av avtalet om ansvars-fördelning och utveckling
avseende hälso- och sjukvården i Skåne - regionrapport - Rapport nr 2 - 2022
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§ 43 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022 SHS Sus
Ärendenummer: 2022-POL000004
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer föreliggande förslag till verksamhetsberättelse
för perioden januari-augusti 2022 och överlämnar rapporten till
regionstyrelsen.
2. Sjukhusstyrelse Sus fastställer föreliggande förslag till uppföljning av intern
kontrollplan perioden januari-augusti 2022 och överlämnar den till
regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Samtliga nämnder ska lämna verksamhetsberättelse för delåret januari till augusti
2022. Verksamhetsberättelserna utgör även underlag för Region
Skånes delårsrapport. Ärendet innehåller dessutom uppföljning av arbetet med intern
kontroll under perioden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag SHS Sus 2022-09-14.
2. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022 SHS Sus.
3. Bilaga 1. Uppföljning intern kontrollplan januari-augusti 2022 SHS Sus.
4. Bilaga 2. Beslutad intern kontrollplan 2022 SHS Sus.
5. Bilaga 3. Tabeller kvalitetsuppföljning januari-augusti 2022 SHS Sus.
6. Bilaga 4. Uppföljning uppdrag januari-augusti 2022 SHS Sus.

§ 44 Yttrande över Planeringsdirektiv 2023–2025 SHS Sus
Ärendenummer: 2021-POL000492
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus avger yttrande på Planeringsdirektiv 2023–
2025 till regionstyrelsen.
Samtliga närvarande socialdemokrater och närvarande sverigedemokrater avstår att
delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna gör bifogad anteckning till
protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna gör bifogad anteckning till
protokollet.
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Sammanfattning
Som en första del i arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget 2023 med plan
för 2024–2025 inhämtar regionstyrelsen övriga nämnders synpunkter kopplat till
bland annat övergripande mål och preliminära ekonomiska ramar. För detta syfte har
ett planeringsdirektiv och en mall för yttrande tagits fram. Föreliggande yttrande är
sjukhusstyrelse Sus synpunkter på planeringsdirektivet.
I ärendet finns följande dokument
1. SHS Sus beslutsförslag 2022-09-07
2. Yttrande Planeringsdirektiv 2023–2025 SHS Sus
3. Planeringsdirektiv 2023–2025
4. RS beslut 2022-06-07 § 154 Planeringsdirektiv 2023–2025

§ 45 Projekt Akut sjukhusvård i hemmet SHS Sus
Ärendenummer: 2022-POL000290
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Skånes universitetssjukhus:
1. Ger förvaltningschefen i uppdrag att skapa förutsättningar för att
verksamheten i Malmö vad gäller vårdformen Akut sjukhusvård i hemmet ska
bli permanent.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att se över möjligheterna att införa
vårdformen Akut sjukhusvård i hemmet även i Lund med omnejd.
3. Beslutar att återrapportering av uppdraget ska redovisas till sjukhusstyrelsen i
samband med utvärderingen vid styrelsens möte i april.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
I juni 2021 startades inom Sus en helt ny vårdform, inom ramen för projektet ”Akut
sjukhusvård i hemmet”. Syftet är att testa om de goda erfarenheter som finns av
”Hospital at home” internationellt är överförbara på den svenska hälso- och
sjukvårdsmodellen. Sus verksamhetsområden akut- och internmedicin respektive
infektionssjukdomar genomför, i samverkan med Primärvården och Malmö stad,
detta arbete i form av ett tvåårigt pilotprojekt och med medel beviljade via Hälsooch sjukvårdsnämnden. I uppdraget ingår att bygga en struktur där lämpliga
patienter, i behov av akut medicinsk vård som kräver specialiserad vård inom
internmedicin eller infektion, kan erbjudas vård i hemmet. Detta i stället för att vara
inskrivna inom traditionell slutenvård. Vid försämring kan patienten vid behov
direktinläggas på relevant vårdavdelning.
En första utvärdering av projektet, med bland annat en patientenkät där patienter och
närstående svarat på frågor kring hur de upplevt verksamheten, visar mycket goda
resultat. Mot denna bakgrund föreslås att förvaltningschefen ges i uppdrag att skapa
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förutsättningar för att verksamheten i Malmö vad gäller vårdformen Akut
sjukhusvård i hemmet ska bli permanent, samt att utreda möjligheten att utvidga
verksamheten.
Yrkanden
Ordförande John Roslund(M) yrkar bifall till ordförandens förslag i punkt 1.
Preben Widerberg (S) yrkar att sjukhusstyrelse beslutar att vårdformen akut sjukvård
i hemmet permanentas i Malmö under förutsättning att hänsyn tas till finansiering i
den kommande budgetprocessen.
Ordförande ställer yrkanden i proposition och finner att sjukhusstyrelsen bifaller liggande förslag
Omröstning begärs och sjukhusstyrelse Sus fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Preben Widerberg (S) yrkande röstar nej.
Ja röster ges av:
Mattias Horrdin (C), Staffan Appelros (SD), Stefan Lamme (M) och John Roslund
(tjänstgörande ordförande).
Nej röster ges av:
Preben Widerberg (S) och Carina Dilton (S).
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 2 nej-röster.
Sjukhusstyrelse Sus har därmed bifallit ordförandens yrkande

I ärendet finns följande dokument
1. SHS Sus beslutsförslag 2022-08-29.

§ 46 Stärka ledarskapet på Sus – tillitsbaserad ledning och styrning
delrapportering
Ärendenummer: 2022-POL000152
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse Skånes universitetssjukhus godkänner delrapport med
implementeringsplan och genomförda aktiviteter av Sus arbete inom ramen för
uppdraget Stärka ledarskapet på Sus – tillitsbaserad ledning och styrning.

Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus har gett sjukhusledningen i uppdrag att i enlighet med Sus
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beslutade ledningsfilosofi intensifiera arbetet med att stärka tillitsbaserad ledning och
styrning med fokus på första linjens chefer. Sus ledningsfilosofi tar sin utgångspunkt
från Sus vision och grundläggande värderingar. Tillsammans med en aktiv
implementeringsplan skapas förutsättningarna för Sus verksamheter att genom ett
hållbart chefs- och ledarskap byggt på tillit, kunna stödja ett verksamhetsnära och
patientfokuserat ledarskap.
Föreliggande delrapportering redogör för genomförda aktiviteter fram till och med
augusti 2022, inom områdena tillitsbaserad ledning, tillitsbaserad styrning samt
stärkt stöd för första linjens chefer. Delrapporten innehåller även plan för aktiviteter
som ska genomföras under kvarstoden av året.
I ärendet finns följande dokument
1. SHS Sus beslutsförslag 2022-09-08
2. Delrapport augusti 2022: Stärka ledarskapet på Sus
3. SHS Sus beslut 2022-04-26 § 24

§ 47 Strategi för Precisionsmedicin; Precisionsmedicinskt Centrum Syd
Ärendenummer: 2022-POL000312
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus beslutar följande:
1. Sjukhusstyrelse Sus ställer sig bakom initiativ till att utarbeta ett förslag till att
etablera ett Precisionsmedicinskt Centrum Syd (PreCenS).
2. Förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård ges i uppdrag att utarbeta ett
förslag och en genomförandeplan för etablering av ett virtuellt PreCenS.
Förslaget ska redovisas till sjukhusstyrelsen senast 2022-12-31.
Sammanfattning
Precisionsmedicin syftar till att kunna individualisera terapi och förebyggande
strategier. Med precisionsmedicin kan man möjliggöra säkrare diagnostik,
effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad. Införandet av nya
avancerade terapier (cell- och genterapi; ATMP) medför en rad utmaningar, bortom
bara produktion/preparation av produkter för cell- och genterapi i ett så kallat
ATMPcentrum. Det gäller bland annat diagnostik, etik, tillståndsprocesser, nya
hälsoekonomiska modeller, genomförandet av kliniska studier med få patienter och
matchning av redan godkända läkemedel för individer. Mot denna bakgrund bedöms
en bredare satsning omfattande precisionsmedicin (Precisionsmedicinskt Centrum
Syd: PreCenS) behöva utredas. Detta centrum är tänkt som ett virtuellt centrum med
noder av kompetenser inom klinisk genetik/genomisk medicin, läkemedelsmatchning
för individen, ATMP, nya etiska utmaningar, hälsoekonomiska modeller.
I ärendet finns följande dokument
1. Figurskiss över en tänkt organisation av PreCenS
2. Strategi för PreCenS
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§ 48 Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom område extraktion av
pacemakerutrustning
Ärendenummer: 2021-O002083
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande:
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid extraktion av pacemakerutrustning.
2. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
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 5 april 2022 beslutat att viss
vård vid extraktion av pacemakerutrustning ska utgöra högspecialiserad vård och
bedrivas vid fyra enheter.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV inom utlyst
område.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-06-30
2. Socialstyrelsens utlysning
3. Socialstyrelsens beslut
4. NHV ställningstagande

§ 49 Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom område medfödda
metabola sjukdomar inklusive nyföddhetsscreening
Ärendenummer: 2021-O002088
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelse följande
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård inom utlyst
vårdområde viss vård vid medfödd metabol sjukdom enligt punkt 2-5.
2. Region Skåne avstår från att ansöka om nationell högspecialiserad vård inom
utlyst vårdområde vid medfödd metabol sjukdom enligt punkt 1.
3. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att se över vilka vårdområden som lämpar
sig att bedrivas som nationell högspecialiserad vård (NHV), och koncentreras till
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högst fem enheter i Sverige. Socialstyrelsen har den 29 mars 2022 beslutat att viss
vård vid medfödd sjukdom ska utgöra nationell högspecialiserad vård och bedrivas
vid tre enheter.
Tre vårdenheter ska ha ansvar för att handha larm från nyföddhetsscreening, göra
kliniska bedömningar och ta ställning till avancerad behandling (punkt 3-5 i tabellen
nedan). Den vård som avser verifiering av nyföddhetsscreening samt riktad utredning
punkt 2 ska koncentreras ytterligare till två enheter. Nyföddhetsscreening (punkt 1)
ska koncentreras ytterligare till en av dessa två enheter.
1. Nyföddhetsscreening.
2. Verifiering av nyföddhetsscreening samt riktad utredning vid misstanke om
medfödd metabol sjukdom, med exempelvis genetiska, biokemiska och
histopatologiska analyser. Om oklara genetiska varianter har påvisats vid
annan utredning ska nationell högspecialiserad vårdenhet (NHVe) kontaktas
för fortsatt bedömning och om möjligt bekräfta diagnosen.
3. Handha larm från nyföddhetsscreening och dirigera den fortsatta
handläggningen. Bistå med klinisk bedömning vid misstanke om medfödd
metabol sjukdom.
4. Av de kliniska bedömningarna som görs av alla patienter med säkerställd
medfödd metabol sjukdom ska minst en göras av en nationell enhet.
5. Utredning inför, och ställningstagande till in- och utsättning av viss avancerad
behandling, beslut om var behandling ska ske samt uppföljning och kontroller
av sådan behandling.
Sjukhusstyrelsen Sus rekommenderar Region Skåne att ansöka om NHV inom utlyst
område vad gäller den vård som ska bedrivas vid tre enheter (Punkt 3-5).
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar Region Skåne att ansöka om NHV inom utlyst
område som ska koncentreras till 2 enheter (punkt 2).
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne avstår från att ansöka om
NHV inom utlyst område som ska koncentreras ytterligare till en av dessa två
enheter (punkt 1).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-23
2. NHV ställningstagande Sus
3. Metabola sjukdomar som NHV - förtydligande ekonomiska konsekvenser
4. Socialstyrelsens utlysning
5. Socialstyrelsens beslut

§ 50 Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom område
epilepsikirurgisk utredning och behandling
Ärendenummer: 2021-O002090
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Sjukhusstyrelse SUSs beslut
Sjukhusstyrelse Sus föreslår regionstyrelsen följande:
1. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad vård viss vård vid
epilepsikirurgisk utredning och behandling.
2. Region Skåne ansöker om nationell högspecialiserad våd vid viss vård vid
sällankirurgi.
3. Regiondirektören får i uppdrag att verkställa ansökan och återrapportera
utfallet till regionstyrelsen.
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 5 april 2022 beslutat att viss
vård vid epilepsikirurgisk utredning och behandling ska utgöra nationell
högspecialiserad vård och bedrivas vid tre enheter. Den vård som avser sällankirurgi
bestående av hemisfärotomi, kallosotomi samt ingrepp vid hypothalamaushamartom
föreslås ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid en enhet.
Sjukhusstyrelse Sus rekommenderar att Region Skåne ansöker om NHV inom utlyst
område vad gäller den vård som ska bedrivas vid tre enheter, samt den vård som ska
koncentreras ytterligare och bedrivas vid en enhet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-23
2. NHV ställningstagande Sus
3. Epilepsikirurgisk utredning och behandling som nationell högspecialiserad
vård - förtydligande av ekonomiska konsekvenser för Region Skåne
4. Socialstyrelsens utlysning
5. Socialstyrelsens beslut

§ 51 Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom område systemisk
amyloidos
Ärendenummer: 2021-O002093
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Region Skåne avstår från att ansöka nationell högspecialiserad vård inom
utlyst område viss vård vid systematisk amyloidos.

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 5 april 2022 beslutat att viss
vård vid systematisk amyloidos ska utgöra nationell högspecialiserad vård och

Region Skåne

Datum

10 (11)

2022-09-20

bedrivas vid fyra enheter.
Den vård som avser avancerad analys/utvärdering av vävnadsmaterial ska
koncentreras ytterligare till två enheter och den vård som avser handläggning av
ATTRv-amyloidos (ärftlig transtyretinamyloidos) ska koncentreras till ytterligare två
enheter.
Sjukhusstyrelsen Sus rekommenderar att Region Skåne avstår från att ansöka om
NHV inom utlyst vårdområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-08-18
2. NHV ställningstagande Sus
3. Socialstyrelsens utlysning
4. Socialstyrelsens beslut

§ 52 Testamente efter BL dödsbo till förmån för forskning njursjukdomar
Ärendenummer: 2022-O001724
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller donationsfond F375 ”Forskning på njursjukdomar vid
Skånes Universitetssjukhus” vid Skånes universitetssjukvård.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsbeslag 2022-08-25
2. Testamente BL

§ 53 Testamente efter SP dödsbo till förmån för forskning av kärlsjukdomar
Ärendenummer: 2022-O001085
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen
2. Donationen tillfaller donationsfond F379 ”Kärlforskning” 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 2022-08-25
2. Delegationsbeslut 2022-02-25
3. Testamente SP

§ 54 Donation från Sparbanksstiftelsen Finn till förmån för barnsjukvården i
Malmö
Ärendenummer: 2021-O001442
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller en ny donationsfond F365 ”Gåva fysiska projektioner till
Barnsjukvården” vid Skånes universitetssjukvård.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-14
2. Gåvobrev Sparbanksstiftelsen Finn

Vid protokollet
Lotta Wedin
Nämndsekreterare
Justerat 2022-09-27

John Roslund (M)
Tjänstgörande ordförande
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Preben Widerberg (S)
Ledamot

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2022-09-20

Ärende 5. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2022 SHS SUS
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS vill föra följande synpunkter till protokollet:
Det är ett ansträngt läge i hela den svenska vården efter pandemin. Det märks även på SUS.
Sjukvårdens medarbetare har behov av återhämtning och insatser behöver göras för att
förbättra rekryteringen framöver. Det är även många patienter som väntar på att få vård.
Tillgängligheten behöver förbättras och både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder behöver
göras.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Preben Widerberg

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
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Ärende 6. Yttrande över planeringsdirektiv 2023 SHS SUS
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS 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 2023. Därför avstår vi från
att delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Preben Widerberg

Protokollsanteckning
Sjukhusstyrelse SUS 2022-09-20.
Ärende 6
Yttrande över planeringsdirektiv 2023-2025 SHS Sus

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
Staffan Appelros
Ola Johansson
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