Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-06-30

Driftnämnden Hallands Sjukhus
Plats och tid

Digitalt via Teams, ordförande är på plats i Havet, HSH, klockan
09:30-12:30

Ledamöter

Christian Lidén (C) (ordförande)
Inger Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Margit Bik (S) (2:e vice ordförande)
Christoffer Johansson (S)
Martin Aronsson (S)
Lars Fritzon (S)
Christofer Lundholm (M)
Eva Gullberg (M)
Agneta Åkerberg (C)
Carina Ejdestig (KD)
Inger Brosved (L)
Stefan Edlund (MP)
Erik Lindqvist (M)

Ersättare

Lars Thelén (M)
Lars Nordgren (L)
Bo Bjelvenstedt (S)
Marie Lindén (V)

Övriga

Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef),
Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Patrik
Olsson (Verksamhetschef Läkemedelsenheten) §44, Ingrid Kvist
(Utredare) §44

Paragrafer

§§35-45

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare

........................................................................................................
Sabine Hansson

Ordförande

........................................................................................................

Justerare

................................................

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Driftnämnden Hallands Sjukhus
2021-06-30

Organ
Sammanträdesdatum
Paragrafer
Justeringsdatum
Datum för anslagets uppsättande
Datum för anslagets nedtagande
Protokollets förvaringsplats
Hallands Sjukhus

Underskrift

.................................................

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista
§35
§36
§37
§38
§39
§40
§41
§42
§43
§44
§45

Justering
Godkännande av föredragningslistan
Närvarorätt
Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Samverkan
Information från möten
Information om verksamheten och ekonomin till och med maj 2021
Ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Varberg kopplat till
reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands sjukhus
Verksamhetsinformation
Sjukhuschefens infomation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§35
Justering
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


utse Margit Bik (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§36
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


godkänna den utsända föredragningslistan.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


godkänna den utsända föredragningslistan.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§37
Närvarorätt
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


medge närvarorätt för personalföreträdare vid sammanträdet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§38
Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


notera protokollen/skrivelserna till protokollet.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag RS HSU 2021-04-27 §81 Information - Nationella
överenskommelsen för en förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa,
genomfört och planerat arbete
 Protokollsutdrag Regionstyrelsen arbetsutskott 2021-05-11 §198 Beredning av
motion om mobil röntgen
 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2021-05-12 §53 Beslut om - Svar till
revisionsrapport - Implementering av nya läkemedel
 Beslut om att ogiltighetsförklara dokumentet handläggningsöverenskommelse
mellan primärvård och kardiologisk specialistvård, se RS 210616
 Protokollsutdrag Regionstyrelsens Hälso- och sjukvårdsutskott 2021-05-25
§116 Information om medfinansiering vid gråstarrsoperation
 Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso. och sjukvårdsutskott 2021-05-25
§118 Information - Genomlysning befintlig barnersättningsmodell för
tandvården för barn och unga vuxna
 Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 §232
Nämndsdialog med Driftnämnden Hallands sjukhus (Gemensamt med HSU)
 Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 §240 Beslut om
fortsatt planförande detaljplan Hallands sjukhus Halmstad
 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2021-06-09 §72 Beslut om Vårdgaranti
resursförstärkning - ögonsjukvård
 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2021-06-09 §86 Beslut om särskilda
vaccinationsinsatser
 Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2021-06-09 §88 Svar på revisionsrapport
Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för astma och KOL

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§39
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


lägga anmälningarna till protokollet.

Ärendet
 Huvudattestanter till och med maj 2021 (tillgängligt på mötet)
 Anmälan av personuppgiftsincident – Felaktigt remissunderlag
 Komplettering av personuppgiftsincident – Felaktigt remissunderlag
 Anmälan personuppgiftsincident - felaktigt provtagningsunderlag har skickats
ut till en patient
 Beslut anmälan av personuppgiftsincident – Kallelse som skickat till fel person
 Avslag av begäran om utlämnande av kompletterande uppgifter
 Beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


lägga anmälningarna till protokollet.

Beslutsunderlag
 Anmälan av personuppgiftsincident - Felaktigt remissunderlag
 Komplettering av anmälan av personuppgiftsincident - Felaktigt
remissunderlag
 Anmälan personuppgiftsincident - Felaktigt provtagningsunderlag har skickats
ut till en patient
 Beslut av anmälan av personuppgiftsincident - en kallelse skickades till fel
person
 Avslag av begäran om utlämnande av kompletterande uppgifter
 Beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§40
Samverkan
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att



anteckna att information har lämnats till nämnden.
lägga protokollet till handlingarna.

Ärendet
Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de
fackliga organisationerna 2021-06-23. Anmälan av protokoll från genomförd
samverkan med de fackliga organisationerna 2021-05-26. Utöver dessa
samverkansmöten har det varit extra möten med personalorganisationerna med
anledning av Hallands sjukhus arbete och verksamhet under pandemin.
Beslutsunderlag


Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 202105-26 (finns tillgängligt vid mötet)

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att



anteckna att information har lämnats till nämnden.
lägga protokollet till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§41
Information från möten
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Ärendet
Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med de förtroendevalda
revisorerna 2021-06-16. Från driftsnämndens arbetsutskott ges information från
mötet.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


anteckna informationen till protokollet.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§42
Information om verksamheten och ekonomin till och med maj 2021
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet
Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2021 med
ekonomisk plan för 2022-2025 har driftnämnden fastställt nämndens
verksamhetsplan för 2021. Från förvaltningen föreligger information om
verksamheten och ekonomin till och med maj 2021. Enligt regionens upplägg för
uppföljningar är det ingen formell månadsrapport till och med maj 2021.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Driftnämnden Hallands Sjukhus

§43
Ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Varberg kopplat till
reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands sjukhus
DNHS210166
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att




godkänna en ytterligare tillkommande hyreskostnadsökning på 68 755 kronor
per år avseende lokalanpassningar för reinvestering av ångautoklaver vid
Hallands sjukhus Varberg. Den totala hyreskostnadsökningen blir därmed 190
000 kronor per år för lokalanpassningen i Varberg.
notera att kostnaderna för lokalanpassningarna till följd av reinvesteringen av
ångautoklaver i Halmstad, Varberg och Kungsbacka har blivit nästan dubbelt
så höga än vid regionstyrelsens beslut om reinvesteringen, vilket får
konsekvenser för driftsnämndens hyrestillägg.

Protokollsanteckning
En enig driftnämnd noterar att utfallet avviker kraftigt från förstudierna, vilket är ett
återkommande problem.
Ärendet
Regionstyrelsen har efter framställan från Driftnämnden Hallands sjukhus beslutat
(§159/2019) att reinvestera tio stycken ångautoklaver om 14 100 tkr med tillhörande
lokalanpassningar om 3 300 tkr vid Hallands sjukhus med placering vid de tre
utbudsorterna Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Av regionstyrelsens beslut
framgick att de ökade hyreskostnaderna om 393 tkr/år ska hanteras inom Hallands
sjukhus befintliga budgetram. I det pågående arbetet med att realisera reinvestering
och lokalanpassning i Varberg har det visat sig att det krävs fler
lokalanpassningsåtgärder än vad som förutsågs i tidigare beslutsunderlag inför
regionstyrelsens beslut. Enligt regionens fastställda riktlinje för fastighetsprocessen
är det berörd driftsnämnd som ska godkänna, respektive inte godkänna,
hyrespåverkande lokalanpassningar. Eftersom hyreskostnadsökningen för
lokalanpassningen i Varberg blir högre än vad som tidigare förespeglats läggs
ärendet fram för beslut.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


godkänna en ytterligare tillkommande hyreskostnadsökning på 68 755 kronor
per år avseende lokalanpassningar för reinvestering av ångautoklaver vid
Hallands sjukhus Varberg. Den totala hyreskostnadsökningen blir därmed 190
000 kronor per år för lokalanpassningen i Varberg.

Beslutsunderlag
 Beslutsförslag - Ökad hyreskostnad för lokalanpassningar i Varberg kopplat till
reinvesteringar av ångautoklaver vid Hallands sjukhus
Expedieras till
Regionstyrelsen

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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2021-06-30
Driftnämnden Hallands Sjukhus

§44
Verksamhetsinformation
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet
Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation
- Återkoppling verkställande av verksamhetsplan: Patientindividuell
läkemedelsförsörjning
- Återkoppling verkställande av verksamhetsplan: Trygg och effektiv utskrivning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Driftnämnden Hallands Sjukhus

§45
Sjukhuschefens infomation
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att


anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Från sjukhuschef gavs information om Hallands sjukhus verksamheters perspektiv
och bidrag in i Regionfastigheter förstudie för att identifiera möjlig lokalitet på
sjukhusområdet i Halmstad för två PCI-labb. Detta med anledning av pågående
investeringsärende vars syfte är att öka redundans och förmåga att omhänderta
såväl utredning vid kranskärlssjukdom som akut hjärtinfarktsvård.
Information gavs även om aktuellt bemanningsläge och verksamhet inför sommar
och pandemiutvecklingen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att


anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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