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ALLMÄNNA ÄRENDEN
§ 82
A:1 Justering
Arbetsutskottets förslag:
att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 83
A:2 Godkännande av föredragningslistan
Arbetsutskottets förslag:
att godkänna den utsända föredragningslistan.
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 84
A:3 Anmälan av anhängiggjorda ärenden, inkomna skrivelser m m
Arbetsutskottets förslag:
att anteckna till protokollet anmälan av följande anhängiggjorda ärenden, inkomna
och avgivna skrivelser.
Protokoll fört vid sammanträde 2002-09-20 med samverkansnämnden i västra sjukvårdsregionen.
Protokollsutdrag, för kännedom, från samverkansnämnden, västra sjukvårdsregionen, angående ny behandling av buksarkom – GIST.
Protokollsutdrag, för kännedom, från samverkansnämnden, Västra Sjukvårdsregionen, angående ”Utredning om brännskadevården i Västsverige. (Dnr 010039)
Protokoll fört vid sammanträde 2002-09-30 med länssjukvårdsnämndens samverkansgrupp.
Sjukhuschefens vid länssjukhuset i Halmstad skrivelse 2002-09-30 angående utvärdering – sommaren 2002.
Svarsskrivelse 2002-10-14 till professor Jonas Hugosson på ansökan angående förslag till etablering/vårdavtal i öppenvårdsurologi i Kungsbacka. Ansökan anmäldes i
länssjukvårdsnämnden i juni 2002. (Dnr B 10 nr 12/078)
Protokoll fört vid sammanträde 2002-10-18 med Södra Regionvårdsnämnden.
Skrivelse 2002-10-25 från Povl Gamborg Nielsen, Hudmottagningen i Falkenberg
AB, med önskemål om besked om landstingets framförhållning angående framtida

2002-12-11

3

hudverksamhet. Povl Gamborg Nielsen kommer att längst driva sin praktik i
Falkenberg till den 17 juni 2005. (Dnr B 10 nr 02/1744)
Skrivelse 2002-10-24 till länssjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare m fl
med information att arbetsutskottet beslutat ställa in nämndens sammanträde
2002-11-05.
Tackkort från sjukhuschefen vid sjukhuset i Varberg med anledning av uppvaktning i
samband med sjukhusets 30-års jubileum.
Skrivelse 2002-11-04, för kännedom, från fackföreningen SYLF Halland angående
studierektor för ST-läkare i Halmstad. (Dnr B 100 nr 02/1802)
Skrivelse 2002-11-14, för kännedom, från överläkare Jan Hammarsten, sjukhuset i
Varberg, ”angående bristande vård och behandling av patienter med cancersjukdom
vid urologkliniken Halland, sjukhuset i Varberg”. Ärendet överlämnas till sjukhuschefen och chefläkaren vid sjukhuset i Varberg. Ärendet genomgås och belyses under
A:8. (Dnr B 100 nr 02/1853)
Revisionsrapport 2002-11-14, för kännedom, från landstingets revisorer angående
”Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 – länssjukhuset i
Halmstad och sjukhuset i Varberg”. Dnr 020040)
Skrivelse 2002-10-17 till landstingsfastigheter från länssjukvårdsnämndens ordförande angående förslaget till nybyggnad av ”Entré- och mottagningsbyggnad, EMB”
vid länssjukhuset i Halmstad. (Dnr 020210)
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 85
A:4 Anmälan av delegationsbeslut
Arbetsutskottets förslag:
att anteckna till protokollet anmälan av följande beslut fattade med stöd av länssjukvårdsnämndens delegationsregler.
Sjukhuschefens vid sjukhuset i Varberg beslut 2002-10-08 angående ekonomisk
ersättning för operation utförd på Carlanderska. Beslutet föreslås ej få prejudicerande verkan. (Patientens ansökan anmäldes i nämnden oktober 2002).
(Dnr 020225)
Sjukhuschefens vid länssjukhuset i Halmstad beslut 2002-10-09 angående utanordnare/huvudattestanter/firmatecknare. (Dnr B 55 nr 02/1694, Bas nr 02/0270)
Sjukhuschefens vid länssjukhuset i Halmstad beslut 2002-10-10 angående etablering av urologisk klinik fr o m 2002-10-01 enligt uppdrag av länssjukvårdsnämnden,
§ 52/2002.
Sjukhuschefens vid länssjukhuset i Halmstad mail 2002-10-23 med information
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att Peter Nordell är tillförordnad som sjukhuschef under hans semester 2002-10-25-11-01.
Sjukhuschefens vid sjukhuset i Varberg beslut 2002-10-16 att projektanställningen
för projektledare Martina Törnell förlängs t o m 2004-08-31 på grund av projektuppehåll för föräldrarledighet. Projektet avser utveckling av Lina inom länssjukvården
norra Halland. (B 71)
Sjukhuschefens vid sjukhuset i Varberg beslut 2002-10-22 att utse överläkare
Gunnel Barkevall, ortopedkliniken, till ersättare för chefläkare Carina Forsberg under
dennes ledighet 2002-10-23--11-07. (Dnr B 71)
Sjukhuschefens vid sjukhuset i Varberg beslut 2002-11-01 angående utanordnare/huvudattestanter/firmatecknare. (Dnr B 55 nr 02/1834, Bas nr 02/0270)
Sjukhuschefens vid sjukhuset i Varberg beslut 2002-11-05 angående julstängningar/reducerad verksamhet årsskiftet 2002/2003 vid sjukhuset. (Dnr B 71)
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 86
A:5 Anmälan av fullmäktige och andra nämnders/styrelsers beslut
Arbetsutskottets förslag:
att anteckna till protokollet följande beslut fattade av fullmäktige och andra nämnder/styrelser.
* Landstingsstyrelsens beslut vid sammanträde 2002-09-24
§ 168 med beslut att (avseende rekommendation att godkänna förslag om utomlänsavgift för ambulanshelikopter) – med giltighet från 2002-01-14 – anta samverkansnämndens rekommendation angående utomlänsavgift vid transport med ambulanshelikopter. (Dnr 010177)
§ 169 med beslut att anta Södra Regionvårdsnämndens rekommendation om medverkan i föreslagen klinisk utbildning av läkarstudenter. (Dnr 010166)
* Landstingsfullmäktiges beslut vid sammanträde 2002-09-30
§ 54 med beslut att bl a uppdra åt länssjukvårdsnämnden att fortlöpande till kommande budgetuppföljningsrapporter redovisa de åtgärder nämnden genomfört för att
uppnå ekonomisk balans. (Dnr 020162)
§ 55 med beslut att (av Eva Person Kollmats (fp) inlämnad motion om hörhjälpmedel
vid konferenser) bifalla motionen samt att ge handikappförvaltningen i uppdrag, inom
ramen för handikappolitiska programmet, att anordna utbildning speciellt riktad mot
personal i vars arbetsuppgifter ingår att hyra lokaler samt upphandla externa lokaler.
(Dnr 020091)
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§ 64 med beslut att inför mandatperioden 2003-2006 fastställa reglementen för styrelsen och nämnderna med därtill hörande nämndsgemensamma bestämmelser
samt att fastställa reglemente för revisorerna i Landstinget Halland. (Dnr 020227)
* Landstingsstyrelsens beslut vid sammanträde 2002-10-28
§ 204 med beslut bl a att barn- och ungdomspsykiatrin organisatoriskt överförs till
den nya nämnden för psykiatri fr o m 1 januari 2003. (Dnr 00296)
§ 205 med beslut bl a att godkänna sammanställningen av verksamheter och resurser som ska överföras till den nya psykiatrinämnden. (Dnr 00295)
§ 206 med beslut att godkänna de förutsättningar och principer som föreslås gälla
för den nya organisationen (närsjukvårdsnämnden i Kungsbacka) från den 1 januari
2003, att från 2002 års budget överföra 72 827,3 tkr från länssjukvårdsnämnden till
närsjukvårdsnämnden i Kungsbacka, att kvarstående budgetreglering från 2002 års
budget angående röntgenverksamheten beaktas separat under innevarande år,
samt att uppföljning och avstämning av överförda resurser ska ske under våren
2003. (Dnr 9900348)
§ 208 med beslut att uppdra åt landstingsfastigheter att genomföra ombyggnad av
vårdavdelning 3A inom kirurgiska kliniken vid sjukhuset i Varberg i enlighet med redovisad förslagshandling, samt att finansiera 4 Mkr av anvisade medel i 2002 års
investeringsbudget samt att resterande 3 Mkr upptas i 2003 års investeringsbudget.
(Dnr 020253)
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 87
A:6 Resultat- och prognosuppföljning per oktober månad 2002
020248
Länssjukvårdsnämndens kansli har, förutom de prognoser och delårsbokslut som
begärts från landstingsstyrelsen, att ta fram månadsprognoser två gånger per år för
nämndens verksamhet. Prognosen per juni (redovisad till landstingsstyrelsen) visade
för nämnden totalt ett underskott om –38,9 Mkr och delårsbokslutet visade för tiden
januari – augusti ett prognostiserat underskott för nämnden totalt om –32,8 Mkr.
Månadsprognosen per oktober månad visar för nämnden totalt på ett underskott om
–35,8 Mkr.
Arbetsutskottets förslag:
att notera prognosen till protokollet.
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 88
A:7 Fastställande av hälso- och vårdförsörjningsplanen 2003
020114
Landstingsstyrelsen beslöt 2002-10-28, § 180, att föreslå landstingsfullmäktige besluta vid sammanträde 2002-11-25--26, att anvisa länssjukvårdsnämnden ett landstingsbidrag om 2 357 915 000 kronor år 2003 för finansiering av driftverksamhet
inom nämndens ansvarsområden. Finansieringen av ansvarsområden fördelar sig
enligt nedan:
verksamhetsområdet somatisk vård 2 113 686 000 kronor
verksamhetsområde sjuktransportverksamhet 131 090 000 kronor
verksamhetsområde handikappverksamhet 107 630 000 kronor
verksamhetsområde forskning och utveckling 5 509 000 kronor
Från länssjukvårdsnämndens kansli föreligger hälso- och vårdförsörjningsplan 2003
med förslag till beslut om fördelning till förvaltningarna (tkr) samt spelregler och delegationsordning.
Förslag till fördelning:
Länssjukhuset i Halmstad
- somatisk korttidsvård
- forskning och utveckling

1 087 855
1 085 335
2 520

Länssjukvården i norra Halland
- somatisk korttidsvård
- forskning och utveckling

764 925
761 936
2 989

Sjuktransportförvaltningen

131 090

Handikappförvaltningen

107 630

Gemensamma kostnader
- somatisk korttidsvård

266 415
266 415

Arbetsutskottets förslag:
att förvaltningscheferna beaktar avsnitten i hälso- och vårdförsörjningsplanen 2003
angående ledning och styrning och noggrant följer upp avvikelser samt återkommande för en dialog med arbetsutskottet,
att respektive sjukhuschef i samråd med länssjukvårdsnämndens kansli initierar varsitt utvecklingsprojekt inom området internmedicin, i syfte att minska det akuta inflödet till sjukhusen,
att dessa projekt ska inrymmas inom ramen för de 7,5 Mkr som nämnden har fördelat till verksamhetsutvecklingsprojekt,
att fastställa hälso- och vårdförsörjningsplanen 2003, samt
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att utifrån föreliggande förslag
anvisa förvaltningarna landstingsbidrag för 2003.
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
§ 89
A:8 Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – urologisk klinik
9900367, 00224, 01220, 020114
Ärendet har behandlats vid olika tillfällen. Vid länssjukvårdsnämndens sammanträde
2000-08-30, § 76, tog nämnden bl a ett inriktningsbeslut om att en urologisk specialistklinik (länsklinik) skulle inrättas och som organisatoriskt skulle tillhöra länssjukhuset i Halmstad. Nämnden beslöt också att införandet skulle ske successivt i takt
med att ekonomiska och praktiska förutsättningar förelåg. Beslut fattades i februari
2002 om dels en utbrytning av det urologiska uppdraget ur befintligt kirurgiskt uppdrag samt dels om en överföring av 3,4 Mkr från Gemensamma kostnader till länssjukhuset för finansieringen. Det innebär att nämnden under 2000 – 2002 fördelat ca
10 Mkr till utökad urologisk vård. Nämnden har i maj 2002 beslutat om en omfördelning mellan sjukhusen så att 2 480 000 kronor överförts från länssjukhuset i
Halmstad till sjukhuset i Varberg.
Arbetsutskottets förslag:
att notera sjukhuschefernas muntliga redovisningar, avseende förhållandena i den
urologiska verksamheten, till protokollet.
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
LÄNSSJUKHUSET I HALMSTAD
§ 90
LiH:1 Yttrande över förslag angående ”Organisation för organdonation i södra
sjukvårdsregionen”
020277
Landstinget Halland har från Södra Regionvårdsnämnden erhållit ett förslag om ”Organisation för organdonation i södra sjukvårdsregionen”, för yttrande. Transplantationsenheten vid Universitetssjukhuset Mas, som har ansvaret för organisationen för
organdonation i södra sjukvårdregionen, har med stöd från Södra Regionvårdsnämnden genomfört omfattande nätverk med kontaktpersoner, utbildningsinsatser,
registrering av avlidna vid IVA, attityd och kunskapsenkäter m m. I förslag från
Universitetssjukhuset MAS föreslås ytterligare insatser för information och utbildning
av läkare i södra sjukvårdsregionen i ett särskilt projekt under tre år.
Inför länssjukvårdsnämndens behandling av ärendet, och yttrande till hälso- och
sjukvårdsavdelningen, har synpunkter inkommit från länssjukhuset i Halmstad. Även
sjukhuset i Varberg har beretts möjlighet att yttra sig. Sjukhuset i Varberg tillhör
Göteborgsregionen avseende upptagningsområdet för donation och får i stort sett
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den beskrivna information från Transplantationsenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Från länssjukvårdsnämndens kansli föreligger förslag till yttrande.
Arbetsutskottets förslag:
att till hälso- och sjukvårdsavdelningen avge yttrande enligt föreliggande förslag.
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
SJUKHUSET I VARBERG
§ 91
SiV:1 Angående utlämnande av förteckning över tvångsomhändertagna
personer
020274
Seppo Isotalo, docent i socialpolitik vid Helsingfors Universitet, har i mail till psykiatriska kliniken, länssjukhuset i Halmstad begärt att få ut förteckning, förd vid kliniken,
över tvångsomhändertagna personer.
Verksamhetschefen för psykiatriska kliniken, länssjukhuset i Halmstad, har inkommit
med skrivelse 2002-11-01 vari ärendet överlämnas till länssjukvårdsnämnden för
beslut angående utlämnande av förteckningen.
Länssjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår i skrivelse 2002-12-04 att inte lämna
ut begärd förteckning med hänvisning till sekretesslagens 7 kapitel 1 §.
Arbetsutskottets förslag:
att inte utlämna begärda förteckning.
Länssjukvårdsnämndens beslut:
enligt arbetsutskottets förslag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avslutning
Avslutningsvis tackade ordföranden länssjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare, speciellt de ledamöter och ersättare som nu lämnar länssjukvårdsnämnden
med anledning av ny mandatperiod, samt förvaltningschefer och berörda tjänstemän
för de gångna åren samt tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
1:e vice ordföranden Göte Andersson tackade ordföranden för ett gott samarbete
genom de gångna åren och tillönskade honom en God Jul och ett Gott Nytt År.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Karin Tandrup
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Justerat 2002-12-

Per G Hansson

Dan Skantz

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2002-12-

