Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-29

Driftnämnden Hallands Sjukhus
Plats och tid

Digitalt möte via Teams, ordförande är på plats i Havet, HSH, klockan
10:00-15:00

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)
Per-Ove Andersson (SD)

Ersättare

Erik Lindqvist (M)
Lars Thelén (M)
Lars Nordgren (L)
Bo Bjelvenstedt (S)

Övriga

Carolina Samuelsson (Sjukhuschef), Jonny Eriksson (Ekonomichef),
Anders Magnusson (Utredare), Sabine Hansson (Sekreterare), Lena
Johansson (Områdeschef) §§46-52, Anna Hägglund (Controller MTH)
§52, Ingrid Kvist (Utredare) §57, Eva Nilsson (Kommual)

Paragrafer

§§46-59

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
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Sabine Hansson

Ordförande
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Justerare

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

Ordförandes sign

………………………………..

Justerares sign
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Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Driftnämnden Hallands Sjukhus
2021-09-29

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

2021-09-29
Driftnämnden Hallands Sjukhus

Ärendelista
§46
§47
§48
§49
§50
§51
§52
§53
§54
§55
§56
§57
§58
§59

Justering
Godkännande av föredragningslistan
Närvarorätt
Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Samverkan
Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2021
Uppföljning intern kontrollplan 2021
Revisionsrapport - Granskning av följsamhet till lag om stöd vid klagomål
Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus – motion om införande av
mobil röntgenverksamhet i Halland
Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus om motion ”Min barnmorska”
Upplägg och tidsplan för verksamhetsplan och intern kontrollplan 2022
Sammanträdestider 2022
Sjukhuschefens infomation

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Driftnämnden Hallands Sjukhus

§46
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

Page 4 of 20

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Driftnämnden Hallands Sjukhus

§47
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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Driftnämnden Hallands Sjukhus

§48
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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Driftnämnden Hallands Sjukhus

§49
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
• Delegationsbeslut till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa från
GNHH - Vårdriktlinjer för bilanpassning
• Protokollsutdrag Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 202105-28 §37 Vårdriktlinjer och övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella
medicinska ändamål (FSMP) och vårdriktlinjer mm
• Protokollsutdrag Regionstyrelsens arbetsutskott 2021-06-01 §240 Beslut om
fortsatt planförande detaljplan Hallands sjukhus Halmstad
• Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2021-06-15
§150 Beslut om vårdavtal (valfrihet) urologi
• Protokollsutdrag Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott 2021-06-15
§151 Beslut om medfinansiering vid gråstarrsoperation
• Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-06-23 §62 Redovisning av pågående
motioner april 2021
• Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-06-23 §63 Beslut om införande av
screening för tjock- och ändtarmscancer i Region Halland 2023
• Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-06-23 §64 Beslut om avgiftsfri
vaccination mot pneumokocker
• Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-06-23 §67 Beslut Mål och budget
2022 och ekonomisk plan 2023-2026 - med regionpolitisk debatt
• Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-06-23 §70 Beslut om Region
Hallands uppföljningsrapport 1 2021
• Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2021-08-25 §103 Beslut om svar på remiss När behovet får styra - ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§50
Anmälan av fattade delegationsbeslut
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

lägga anmälningarna till protokollet.

Ärendet
• Huvudattestanter från juni till och med juli 2021 (tillgängligt på mötet)
• Beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
• Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
• Protokoll DN HS AU 2021-08-18 §6 Reinvestering i utrustning för ESVL och
ERCP på urologikirurgimottagningen Halland sjukhus Halmstad
• Beslut anmälan av personuppgiftsincident - Felaktigt provtagningsunderlag har
skickats ut till en patient
• Beslut av anmälan av personuppgiftsincident - dokument angående
provtagning har kommit till fel patient
• Beslut av anmälan av personuppgiftsincident - extra kallelse som gått till fel
patient
• Beslut av anmälan av personuppgiftsincident - felaktigt remissunderlag
• Delegationsbeslut från FoU till Driftnämnden Hallands sjukhus - Uttag av
hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•

lägga anmälningarna till protokollet.

Beslutsunderlag
• Beviljade ansökningar om individuell läkemedelssubvention
• Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
• Protokoll Driftnämnden Halland sjukhus arbetsutskott 2021-08-18 §6
Reinvestering i utrustning för ESVL och ERCP på urologikirurgimottagningen
Hallands sjukhus Halmstad
• Beslut anmälan av personuppgiftsincident - Felaktigt provtagningsunderlag har
skickats ut till en patient
• Beslut av anmälan av personuppgiftsincident - dokument angående
provtagning har kommit till fel patient
• Beslut av anmälan av personuppgiftsincident - extra kallelse som gått till fel
patient
• Beslut av anmälan av personuppgiftsincident - felaktigt remissunderlag
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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•

Delegationsbeslut från FoU till Driftnämnden Hallands sjukhus - Uttag av
hälso- och sjukvårdsdata för forskningsändamål

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§51
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 2021-09-24. Anmälan av protokoll från genomförd
samverkan med de fackliga organisationerna 2021-06-23. Utöver dessa
samverkansmöten sker det informella dialogmöten med samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
•

Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 202106-23 (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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§52
Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2021
DNHS210018
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•
•

godkänna uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2021 – Driftnämnden
Hallands sjukhus.
anteckna att information har lämnats till nämnden om Hallands sjukhus
verkställande av driftnämndens verksamhetsplan.

Ärendet
Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2021 med
ekonomisk plan för 2022-2025 har driftnämnden fastställt nämndens
verksamhetsplan för 2021. Förslag till uppföljningsrapport till och med augusti 2021
för Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger. I rapporten redovisas en uppföljning av
beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands
sjukhus ekonomiska avvikelse till och med augusti är plus 93 mnkr. Prognosen för
2021 bedöms till plus 31 mnkr. Vid ärendet ges även muntlig information från
förvaltningen med information om Hallands sjukhus verkställande av driftnämndens
beslutade verksamhetsplan 2021. Fördjupad information ges denna gång om hur
området Lednings- och verksamhetsstöd Hallands sjukhus bidrar till
verksamhetsplanens genomförande och om Hallands sjukhus beställda
servicetjänster.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•
•

godkänna uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2021 – Driftnämnden
Hallands sjukhus.
anteckna att information har lämnats till nämnden om Hallands sjukhus
verkställande av driftnämndens verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
• Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2021 - Driftnämnden Hallands
sjukhus
Expedieras till
Regionstyrelsen
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes sign

Justerares sign
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Driftnämnden Hallands Sjukhus

§53
Uppföljning intern kontrollplan 2021
DNHS200204
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

med godkännande lägga den första uppföljningen av den interna
kontrollplanen 2021 till handlingarna.

Ärendet
Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har även
beslutat (§23/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll.
Driftnämndens interna kontrollplan för 2021 har fastställts (§78/2020) efter
genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Från förvaltningen föreligger den
första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollerna i nämndens
interna kontrollplan 2021.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•

med godkännande lägga den första uppföljningen av den interna
kontrollplanen 2021 till handlingarna.

Beslutsunderlag
• Första återrapporteringen om DN HS sjukhus interna kontrollplan
Expedieras till
Regionstyrelsen
Regionens revisorer för kännedom

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§54
Revisionsrapport - Granskning av följsamhet till lag om stöd vid
klagomål
DNHS210179
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.

Ärendet
Regionens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapport ”Granskning av
följsamhet till lag om stöd vid klagomål”. Granskningens syfte har varit att bedöma
om klagomålshanteringssystemet inom Regionen Halland är ändamålsenligt. Vid
granskning har regionens revisorer biträtts av sakkunniga från PWC. De berörda
nämnderna har tillsänts revisionsrapporten för yttrande samt redogörelse om vilka
åtgärder nämnderna avser vidta med anledning av resultatet i granskningen. Förslag
till yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•

med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
• Förslag - Yttrande revisionsrapport "Granskning av följsamhet till lag om stöd
vid klagomål"
• Revisionsrapport Granskning av Följsamhet till lag om stöd vid klagomål
Expedieras till
Region Hallands revisorer
Driftnämnden Närsjukvård (för kännedom)
Patientnämnden Halland (för kännedom)
Regionstyrelsen (för kännedom)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§55
Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus – motion om
införande av mobil röntgenverksamhet i Halland
DNHS210210
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.

Ärendet
Carita Boulwén, Stina Isaksson och Ann-Heléne Djivjak, Sverigedemokraterna har
inkommit till Regionfullmäktige med en motion om införande av mobil röntgenverksamhet i Halland. Motionen innehåller följande yrkande: Att Regionfullmäktige
beslutar genomföra ett pilotprojekt med mobil röntgenverksamhet i Halland, i egen
regi eller i samarbete med kommunerna i länet. Regionstyrelsens arbetsutskott har
beslutat att remittera motionen till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa,
Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Närsjukvård med begäran om
yttrande. Förslag till yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus föreligger.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•

med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
• Förslag - Yttrande från DN HS om motion - införande av mobil
röntgenverksamhet i Halland
• Protokollsutdrag RS AU 2021-05-11 §198 Beredning av motion om mobil
röntgen
Expedieras till
Regionstyrelsen
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa (för kännedom)
Driftnämnden Närsjukvård (för kännedom)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§56
Yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus om motion ”Min
barnmorska”
DNHS210211
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.

Reservation
Margit Bik (S), Christoffer Johansson (S), Lars Fritzon (S), Martin Aronsson (S),
Stefan Edlund (MP) och Per-Ove Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Margit Biks (S) yrkande.
Yrkande
Margit Bik (S) yrkar att Socialdemokrater i Driftsnämnden Hallands sjukhus inte står
bakom svaret på motionen ”Min Barnmorska”. Vi vill att Region Halland utreder
projektet ”Min Barnmorska” för att se vilka fördelar det skulle innebära om
Kvinnohälsovården och Kvinnokliniken samverkar för att skapa mer kontinuitet och
trygghet för blivande mammor som känner rädsla, oro och ångest inför sitt
havandeskap och sin förlossning.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på driftnämndens arbetsutskotts majoritets förslag mot
Margit Biks (S) yrkande och finner att driftnämnden beslutat enligt driftnämndens
arbetsutskotts majoritets förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering
Följande voteringsproposition uppläses och godkännes. Den som vill bifalla
driftnämndens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Margit
Biks (S) yrkande röstar nej.
Vid votering lämnas sju ja-röster Inger Brosved (L), Carina Ejdestig (KD), Agneta
Åkerberg (C), Eva Gullberg (M), Christofer Lundholm (M), Inger Svensson (M),
Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Christian Lidén (C)) och sex nej-röster Per-Ove Andersson (SD), Stefan Edlund
(MP), Martin Aronsson (S), Lars Fritzon (S), Christoffer Johansson (S), Margit Bik
(S))
Driftnämnden Hallands sjukhus har beslutat enligt med arbetsutskotts majoritets
förslag.
Ärendet
Socialdemokraterna i Halland har genom Malin Karlsson (S), Catharina Berghorn (S)
och Kerstin Nilsson (S) inkommit till Regionfullmäktige med en motion om ”Min
barnmorska”. Motionen innehåller följande yrkande: Att Region Halland utreder
projektet ”Min barnmorska” för att se vilka fördelar som skulle kunna införas för att
skapa mer kontinuitet och trygghet för blivande mammor. Regionstyrelsens
arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till Driftnämnden Hallands sjukhus,
Driftnämnden Närsjukvård och Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa med
begäran om yttrande. Förslag till yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus
föreligger.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets majoritet bestående av Christian Lidén (C), Inger Svensson (M) och
Christofer Lundholm (M) föreslår driftnämnden besluta att
•

med godkännande lämna yttrande till regionstyrelsen i enlighet med
föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
• Förslag - Yttrande från DN HS om motion ”Min barnmorska”
• Protokollsutdrag RS AU 2021-03-16 §98 Remittering av motion om min
barnmorska
Expedieras till
Regionstyrelsen
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa (för kännedom)
Driftnämnden Närsjukvård (för kännedom)

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§57
Upplägg och tidsplan för verksamhetsplan och intern kontrollplan
2022
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ärendet
Inför verksamhetsåret 2022 kommer driftnämnden besluta om verksamhetsplan och
intern kontrollplan. Information ges om upplägg och tidsplan.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•

anteckna att information har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§58
Sammanträdestider 2022
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

under år 2022 sammanträder driftnämnden 16 februari, 30 mars, 1 juni, 29
juni, 5 oktober, 7 november och 7 december i normalfallet mellan klockan
10.00 -16.00.

Ärendet
Enligt regionens reglemente för driftsnämnder i Region Halland sammanträder
nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•

under år 2022 sammanträder driftnämnden 16 februari, 30 mars, 1 juni, 29
juni, 5 oktober, 7 november och 7 december i normalfallet mellan klockan
10.00 -16.00.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§59
Sjukhuschefens infomation
Beslut
Driftnämnden Hallands sjukhus beslutar att
•

anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ärendet
Information från sjukhuschefen Hallands sjukhus.
- status för skapande av den nya Kliniken för onkologi och palliativ medicin
- strategi och pågående arbete för att försöka öka mottagningskapacitet och
operationskapacitet under hösten för att omhänderta de vårdbehov som behövt anstå
till följd av pandemin
- att närståendes möjligheter att medfölja vid mottagningsbesök och besöka patienter
vid inneliggande vård ökar jämfört med hur det varit sedan pandemins start.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår driftnämnden besluta att
•

anteckna att informationen har lämnats till nämnden.

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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