Sjukhusstyrelse SUS
PROTOKOLL §§ 51-62
Datum

2020-12-11
1 (7)

Protokoll från sjukhusstyrelse SUS:s sammanträde
Tid:
Plats:

2020-12-11 kl. 09:00-12:30
Rektorsexpeditionen, Seminariet, Lund eller via digital länk på Teams

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)
Ersättare
Stefan Lamme (M)
Mats Helmfrid (M)
Josef Anders (KD)
Carina Dilton (S)
Mathias Persson (S)
Övriga
Björn Lövgren-Ekmehag, sjukhuschef
Carin Cedwall, HR-chef tom kl. 12:00
Fredrik Wiberg, processledare budget och uppföljning
Per-Ola Kimblad, bitr. förvaltningschef
Katarina Johnsson, bitr. förvaltningschef
Frida Lindkvist, ekonomichef tom 12:00
Jenny Wendle, stabschef
Elisabet Aidemark, kanslichef
Daina Selga, chefsläkare avdelning strategisk vårdutveckling kl.10:25-11:00
Pia Altgård, patientsäkerhetutvecklare kl. 10:25-11:00
Karin Boijertz, enhetschef kl. 10:25-11:00
Patric Milton, personalföreträdera (SACO) tom kl. 12:00
Agneta Persson, personalföreträdare (LO) tom 12:00
Malin Fagrell, personalföreträdare (TCO) tom 12:00
Eric Nordgren, 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

Datum

2 (7)

2020-12-11

Ninni Lindell, politisk sekreterare (L)
Henrik Månsson, politisk sekreterare (S)
Lotta Wedin, sekreterare

§ 51 Val av justeringsperson
Carina Svensson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 52 Verksamhetsinformation
1. Information om situationen Covid 19 - Björn Lövgren Ekmehag
2. Sus arbete med klagomål och proaktivt patientsäkerhetsarbete – Daina
Selga, chefsläkare avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet och
Pia Altgård, patientsäkerhetutvecklare och Karin Boijertz, enhetschef

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut, SHS SUS
Ärendenummer: 2020-POL000002
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 2020-12-01
2. Rapportsammanställning

§ 54 Anmälan av informationshandlingar, SHS SUS
Ärendenummer: 2020-POL000003
Sjukhusstyrelse SUSs beslut
1. Informationshandlingar för sjukhusstyrelsens kännedom.
Sammanfattning
Informationshandlingar till sjukhusstyrelse SUS
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-26
2. RF § 74 Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne, 2020-POL000082, 2020-11-02--03
3. RF § 79 Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021- 2023, 2019POL000107, 2020-11-02 --3
4. RS § 211 Skånes befolkningsprognos 2020-2029, 2020POL000360,2020-11-12
5. HSN § 139 Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2021
samtuppdrag till vård i egen regi 2021, 2019-POL000107, 2020-11-13
6. HSN § 150 Ökad tillgänglighet - översyn av Bild- och funktionsmedicin i
Region Skåne, 2020-POL0000465, 2020-11-13
7. Vårdersättningar inom hälso- och vårdval - förstudie (rapport nr 7 - 2020)

§ 55 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos, SHS SUS
Ärendenummer: 2020-POL000132
Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
Sjukhusstyrelse Sus fastställer föreliggande månadsuppföljning med prognos
och analys per oktober 2020.
Sammanfattning
1. I detta ärende lämnas en månadsuppföljning med prognos och analys för
Sjukhusstyrelse Sus efter oktober månad 2020. Rapporten innehåller
uppföljning av tillgänglighet, produktion, medarbetare och ekonomi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Månadsuppföljning Sjukhusstyrelse SUS 2010

§ 56 Internbudget och verksamhetsplan 2021, SHS SUS
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer verksamhetsplan och internbudget 2021 för
Skånes universitetssjukhus.
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna och sverigedemokraterna
avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna ställer sig bakom bifogad
anteckning till protokollet.
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Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på verksamhetsplan och internbudget för Skånes
universitetssjukhus 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Verksamhetsplan och internbudget SHS Sus 2021

§ 57 Plan för intern kontroll 2021, SHS SUS
Ärendenummer: 2019-POL000107
Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus fastställer intern kontrollplan för styrelsen år 2021.
Sammanfattning
Ärendet innehåller förslag på intern kontrollplan för 2020 för Skånes
universitetssjukhus.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Intern kontrollplan 2021 SHS Sus
3. Sammanställning internkontrollplan 2021 SHS Sus

§ 58 Yttrande. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården (rapport nr 3 - 2020) SHS SUS
Ärendenummer: 2020-POL000499
Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus avger yttrande på granskning av
kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården i Region Skåne till
Region Skånes revisorer.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus har beretts möjlighet att yttra sig Region Skånes revisorers
granskning av kompetensförsörjningen i Region Skånes hälso- och sjukvård.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-23
2. Yttrande 2020-11-23.
3. Granskningsrapport Missiv
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4. Granskningsrapport, sammanfattning
5. Granskningsrapport

§ 59 Uppföljning. Ökad tillgänglighet inom ortopedi - pilotprojekt, SHS
SUS
Ärendenummer: 2020-POL000331
Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
1. Sjukhusstyrelse Sus föreslår för Hälso- och sjukvårdsnämnden att
sjukhusstyrelse Ystad erhåller ett utökat uppdrag gällande ortopedi enligt
nedanstående förslag.
2. Sjukhusstyrelse Sus föreslår för Hälso- och sjukvårdsnämnden att utökat
uppdrag gällande ortopedi finansieras genom tilläggsbudgeten som hälsooch sjukvårdsnämnden tillskjutits för tillgänglighetssatsning och
uppskjuten vård till följd av covid-19.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Sus genomför i samverkan ett
pilotprojekt gällande ortopedi. Syftet med projektet är att förbättra
tillgängligheten för regionens invånare genom att avlasta Sus och att skapa en
stabil ortopedisk verksamhet i Ystad.
Region Skåne har idag långa köer inom flera specialiteter, däribland inom
ortopedin. Väntetiderna till operation är särskilt långa på de större sjukhusen
samtidigt som det finns möjlighet till en ökad kapacitet på de mindre sjukhusen.
En god och jämlik tillgänglighet är ett prioriterat mål för den skånska hälso- och
sjukvården. Mot denna bakgrund föreslås att sjukhusstyrelse Ystad får ett utökat
uppdrag gällande ortopedi och får ta del av de medel ur tilläggsbudgeten som
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjutits för tillgänglighetssatsning och
uppskjuten vård till följd av covid-19.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-04
2. Delegationsbeslut 2020-07-03

§ 60 Testamente efter RN:s dödsbo till förmån för cancer- och Parkinson
forskning vid Skånes Universitetssjukhus.
Ärendenummer: 2020-O002517
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Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller ny donationer F350 ”Donation cancerforskning” och
donation F351 ”Parkinson forskning” vid Skånes universitetssjukvård.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-07
2. Testamenten RN

§ 61 Testamente efter LFs dödsbo till förmån för reumatologisk forskning
vid Skånes Universitetssjukhus
Ärendenummer: 2020-O002595
Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller en redan upprättad donation F078 ”Donation för
reumatologisk forskning i Lund”.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-07
2. Testamente LF

§ 62 Testamente efter BBs dödsbo till förmån för diabetesforskningen vid
Skånes Universitetssjukhus
Ärendenummer: 2020-O002621
Sjukhusstyrelse SUS:s beslut
1. Sjukhusstyrelse SUS mottar donationen.
2. Donationen tillfaller ny donation F353 ”Diabetesforskning vid Skånes
universitetssjukvård”.
3. Donationen får disponeras av Skånes universitetssjukvård.
Sammanfattning
Skånes universitetssjukvård har erhållit en donation
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-07
2. Testamente BB

Vid protokollet

Lotta Wedin
sekreterare
Justerat 2020-12-11

Camilla Mårtensen
ordförande

Region Skåne

Carina Svensson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

2020-12-11

Ärende 6. Internbudget och verksamhetsplan 2021, SHS SUS
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS vill föra följande synpunkter till protokollet:
Det finns en osäkerhet om hur pandemin kan komma att belasta vården 2021. Många
operationer och behandlingar har skjutits på framtiden och invånare har låtit bli att söka vård
av rädsla för att smittas. Detta kommer behöva hanteras under det kommande året. Skånes
universitetssjukhus kommer att fylla en viktig roll när det gäller att arbeta av den uppskjutna
vården för att garantera att patienterna får vård i tid.
Om Socialdemokraternas budgetförslag vunnet gehör i regionfullmäktige hade samtliga
Skånes sjukhus fått mer resurser än vad de fått med alliansens budget. Vi socialdemokrater
står inte bakom de budgetramar som Alliansen tilldelat sjukhusstyrelse SUS. I internbudgeten
för 2021 framgår det att underfinansieringen är hela 700 miljoner kronor, det kommer att
krävas omfattande nedskärningar för att sjukhuset ska kunna få en ekonomi i balans.
Det är även så att de budgeterade kostnaderna och intäkterna är beräknade efter att nästa år
blir ett helt normalt år. Det finns i nuläget inget som tyder på att effekterna av
coronapandemin kommer att upphöra vid årsskiftet, vården räknar med en kvarvarande
påverkan av covid åtminstone fram till sommaren 2021. Därför är det anmärkningsvärt att den
styrande alliansen lägger en budget som är uppbyggd på vad som verkar vara glädjekalkyler.
Socialdemokraterna valde därför att inte delta i beslutet om nästa års internbudget för
sjukhusstyrelse SUS.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse SUS:
Carina Svensson

