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Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde
Tid:

2014-03-21, 09.30-15.45

Plats:

Sammanträdesrum 114, Rådhus Skåne Kristianstad

Beslutande
Carl Johan Sonesson (M), Ordförande
Henrik Fritzon (S), 2:e vice ordförande
Liliana Lindström (M)
Karin Axelsson (M)
Carina Wutzler (M)
Gilbert Tribo (FP)
Lennart Nilsson (C)
Birgitta Södertun (KD) tjg.ersättare
Anette Mårtensson (MP)
Angelika Andersson (MP) tjg.ersättare
Yvonne Augustin (S) deltog till kl.12.30
Reino Persson (S), tjg.ersättare från kl.12.30
Conny Bäck (S)
Lars Wallstén (S)
Lena Nilsson (S)
Mats Erlandsson (SD)
Ersättare
Jonathan R. Jönsson (M)
Hans-Bertil Sinclair (M)
Marie Keismar (FP)
Narcis Spahovic (FP)
Annette Linander (C)
Britt-Marie Lundqvist (S)
Mathias Persson (S)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Lars-Johan Hallgren (SD)

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
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Övriga
Rita Jedlert, stf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Ann-Christin Andersson, medicinsk rådgivare
Christina Ståhl, enhetschef
Birgitta Linde, verksamhetscontroller
Petra Kling-Gutenwik, kommunikatör
Tommy Krizsan, strateg medborgardialog
Bo Thunell (MP), Ordförande Beredningen för medborgardialog - Nordöstra
Skåne
Eva Örtegren (S), 2:e vice ordförande Beredningen för medborgardialog Nordvästra Skåne
Niklas Zinai, studentmedarbetare
Martina Jansson, personalföreträdare
Anders Nilsson, personalföreträdare
Ingvar Thell, sekreterare

§ 28 Justering

Henrik Fritzon (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 29 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar/Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Information
Ställföreträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Rita Jedlert informerade om
en vårdgivare som dragit tillbaka sin ansökan om ackreditering.

§ 30 Information - Sjukvårdsförvaltningarnas handlingsplaner till
hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Information
Stabschef Karin Ekelund informerade.

§ 31 Information - Rapport medborgardialog: Framtidens hälso- och
sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden mottar rapporten.
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium får i uppdrag att fördjupa
sig i rapporten och återkomma till nämnden med eventuellt förslag
till handlingsplan.
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Information
Bo Thunell, Ordförande Beredningen för medborgardialog - Nordöstra
Skåne, Eva Örtegren, 2:e vice ordförande Beredningen för medborgardialog
- Nordvästra Skåne och Tommy Krizsan, strateg medborgardialog,
informerade.

§ 32 Information - Handlingsplan öppna jämförelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Informationen läggs till handlingarna.
Information
Medicinsk rådgivare Ann-Christin Andersson informerade.

§ 33 Verksamhetsberättelse 2013
Diarienummer 1300580

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer föreliggande förslag till
sammanfattad verksamhetsberättelse 2013 och sammanfattningen
överlämnas till regionstyrelsen.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer föreliggande förslag till
verksamhetsberättelse 2013 och lägger rapporten med godkännande
till handlingarna.
Protokollsanteckning
De socialdemokratiska ledamöterna och Saima Jönsson Fahoum (V) gör
bifogad gemensam protokollsanteckning.
Mats Erlandsson (SD) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Regionstyrelsen fastställde 2013-06-10 att Region Skåne endast ska ha en
sammanfattande årsredovisning, som inkluderar sammanfattade verksamhetsberättelser från nämnder/förvaltningar och bolag.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse 2013 ses förbättringar i förhållande till målen på många områden, dock kan konstateras att
många av målen inte nås för helåret 2013. Det ekonomiska resultatet visar
ett överskott på 120,8 mkr jämfört med budget.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag HSN 2014-03-13
2. Sammanfattning HSN verksamhetsberättelse 2013
3. Verksamhetsberättelse HSN 2013
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§ 34 Intern kontroll - rapport 2013
Diarienummer 1202810

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner ”Återrapportering av
intern kontroll för 2013 - Hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Överlämna rapporten till Regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Mats Erlandsson (SD) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Återrapportering av intern kontroll 2013 avseende hälso- och sjukvårdsnämnden är färdigställd. Rapporten innehåller en sammanställning av
genomförda kontroller. Resultat och eventuella åtgärder framgår av
rapporten. Inga väsentliga avvikelser hittades men i några fall föreslås
åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-13
2. Återrapportering av intern kontroll 2013 - Hälso- och
sjukvårdsnämnden.

§ 35 Intern kontroll 2014 - Plan 2014
Diarienummer 1400109

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Godkänna ”Plan för god hushållning och internkontroll för 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden”.
2. Överlämna kontrollplanen till regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Mats Erlandsson (SD) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Hälso - och sjukvårdsnämnden skall i enlighet med beslut i
regionfullmäktige fastställa ”Plan för god hushållning och intern kontroll
2014”. Utarbetande av planen har skett för hela nämndens ansvarsområden
vad gäller ekonomiska och administrativa rutiner samt verksamhetsområden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-13
2. Plan för god hushållning och intern kontroll: Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2014
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§ 36 Barns behov i centrum (BBIC)
Diarienummer 1302937

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 800 000 kronor för att
finansiera ett kunskapsstöd till berörda verksamheter med
målsättningen att antalet genomförda läkarundersökningar enligt
BBIC modellen ökar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
2. Regionstyrelsen ger utökat uppdrag omfattande 800 000 kr för att
tillskapa ett kunskapsstöd till berörda verksamheter med
målsättningen att antalet genomförda läkarundersökningar enligt
BBIC modellen ökar.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2011-04-15 om en särskild satsning
barn och unga § 63. För år 2011 avsattes 2 000 000 kronor till att ge barnsjukvård och primärvård ett utökat uppdrag avseende läkarundersökningar
till barn och unga som ska utredas inför en placering av socialtjänsten
utanför det egna hemmet. Satsningen har fortsatt under år 2012 och 2013.
Trots goda ekonomiska incitament har inte undersökningar genomförts i
någon större utsträckning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-20

§ 37 Utökad vaccination mot humant papillomvirus (HPV)
Diarienummer 1400342

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Kostnadsfri vaccination mot humant papillomvirus (HPV) utökas till
att även gälla kvinnor födda 1987-1992.
2. För att vaccineringen ska vara kostnadsfri måste den ha påbörjats
under 2014.
3. Den kostnadsfria vaccineringen utförs av ackrediterade vårdcentraler
samt barnmorskemottagningar inom Hälsoval Skåne.
4. Under förutsättning att punkt 1-3 beslutas får hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan för
en utökad vaccinering
5. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att nogsamt följa och
återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden i frågan om
vaccination mot humant papillomvirus även till pojkar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
6. Regionstyrelsen genomför upphandling av vaccin mot HPV
omfattande ca 33 100 doser för att möjliggöra vaccination av
kvinnor födda 1987-1992.
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Sammanfattning
Genom att erbjuda kvinnor som är födda 1987-1992 gratis vaccinering mot
HPV får fler unga kvinnor möjlighet att vaccinera sig och förebygger
därmed risken att drabbas av livmoderhalscancer. Det krävs en upphandling
av vaccin mot HPV för denna åldersgrupp.
I ärendet finns det följande dokument
1. Närsjukvårdsberedningens förslag 2014-01-12 §33
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 38 Grå starr - revidering ackrediteringsvillkor 2014
Diarienummer 1400343

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Ackreditering och Avtal avseende verksamhet för operation av grå
starr fastställs att gälla från 1 april 2014 och tills vidare.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden ger ordförande i uppdrag att fatta
beslut om tecknande av tilläggsuppdrag om komplicerade
operationer av grå starr t o m nästkommande nämndsammanträde.
Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet att ge
tilläggsuppdrag för komplicerade operationer av grå starr.
Sammanfattning
Ärendet avser revidering av Ackrediteringsvillkor och avtal avseende
verksamhet för operation av grå starr inom Vårdval Skåne giltiga fr.o.m.
2013-01-25 och beslut om reviderade ackrediteringsvillkor för vårdval grå
starr.
Yrkanden
Ordförande Carl Johan Sonesson yrkar att nämnden beslutar enligt beslutsförslaget.
De socialdemokratiska ledamöterna yrkar avslag på tilläggsuppdrag för
komplicerade operationer av grå starr.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att beredningen
bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och nämnden fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla socialdemokraternas yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 5 nej-röster.
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Ja-röster ges av: Karin Axelsson (M), Carina Wutzler (M), Liliana
Lindström (M), Gilbert Tribo (FP), Lennart Nilsson (C), Birgitta Södertun
(KD), Anette Mårtensson (MP), Mats Erlandsson (SD), Angelica Andersson
(MP) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av: Reino Persson (S), Conny Bäck (S), Lars Wallstén (S),
Lena Nilsson (S) och Henrik Fritzon (S).
Hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller slutligen förslaget i övriga delar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag: Grå starr - revidering ackrediteringsvillkor
2014-03-18
2. Ackrediteringsvillkor och avtal avseende verksamhet för operation
av grå starr inklusive bilagor
3. Information om ändringar 2014
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 39 Vårdhundar i Region Skåne
Diarienummer 1400337

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 400 000 kr för att vid behov
finansiera försöksverksamhet med vårdhundar inom relevanta
områden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
2. Regionstyrelsen undersöker möjligheten att under år 2014 initiera
försöksverksamhet med vårdhundar inom relevanta områden till en
maximal kostnad av 400 000 kronor. Finansiering sker när hälsooch sjukvårdsnämnden erhållit handlingsplan enligt beslutets
intentioner.
Sammanfattning
Antalet vårdhundar ökar. I dag finns omkring 100 diplomerade vårdhundsteam i 50 kommuner i landet. Metoden används ännu mest i vården av äldre.
Vårdhund har där prövats i rehabilitering efter stroke, på barnhospice och i
träning av barn med autism. Uppsala använder som enda landsting en
vårdhund inom barnneurologiska verksamheten på Akademiska Sjukhuset. I
Region Skåne har påbörjats en dialog om vårdhundar inom palliativ verksamhet och genom detta förslag bereds möjlighet att göra ett pilotförsök
samt utvärdera dess effekter under år 2014.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-21
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§ 40 AHA-EIP The European Innovation Partnership on active and
healthy ageing 2014
Diarienummer 1400341

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso-och sjukvårdsnämnden ger hälso-och sjukvårddirektören i
uppdrag om fortsatt deltagande i Innovationspartnerskapet för aktivt
och hälsosamt åldrande; The European Innovation Partnership on
Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) under 2014.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 85 000 sek för deltagandet i
Innovationspartnerskapet.
Sammanfattning
Hälso-och sjukvårdsnämnden ger hälso-och sjukvårddirektören i uppdrag
om fortsatt deltagande i Innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt
åldrande; The European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing (EIP-AHA) och avsätter 85 000 sek för deltagandet under 2014.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-21

§ 41 Framtidens cancerrehabilitering
Diarienummer 1302831

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden gör en satsning på 8 miljoner kronor
för år 2015 och därutöver ytterligare 8 miljoner kronor för år 2016 i
syfte att finansiera en utbyggnad av cancerrehabiliteringen i Region
Skåne. Uppdraget ska beaktas i hälso- och sjukvårdsnämndens
budget och uppdragsprocess för 2015 och 2016.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
2. Regionstyrelsen beaktar särskilt de avsatta medlen för utveckling av
cancerrehabilitering i förvaltningsuppdragen för 2015 och 2016.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrog åt hälso- och sjukvårdsdirektören att
ta fram en plan för framtidens cancerrehabilitering (2013-12-06, § 190).
Bifogad rapport definierar kortfattat kunskapsläget, och lägger fram en plan
i tre steg för Region Skånes cancerrehabilitering 2015-18.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-04
2. Rapport: Framåtblickar, framtidens cancerrehabilitering i Region
Skåne
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§ 42 Rehabilitering av patienter med tumörsjukdomar med fokus på
psykosociala faktorer och fysisk aktivitet
Diarienummer 1302831

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen genomför en upphandling av behandlingsplatser för
utökad cancerrehabilitering omfattande 300 platser/år, med option på
ytterligare 100 platser, som omfattar såväl psykosociala som fysiska
aktiviteter samt möjlighet till familjeveckor.
2. Driftsstart för denna utökade cancerrehabilitering ska om möjligt
sättas till den 1/1 2015.
Protokollsanteckning
Mats Erlandsson (SD) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrog åt hälso- och sjukvårdsdirektören att
ta fram en plan för framtidens cancerrehabilitering (2013-12-06, § 190).
Bifogad rapport definierar kortfattat kunskapsläget, och lägger fram en plan
i tre steg för Region Skånes cancerrehabilitering 2015-18. Av denna plan
framgår även behovet av att inte enbart fokusera på den psykosociala
rehabiliteringen för denna patientgrupp, utan att även den fysiska aktiviteten
samt familjeveckor måste inkluderas.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-21
2. Rapport: Framåtblickar, framtidens cancerrehabilitering i Region
Skåne

§ 43 Budgetjustering läkemedel
Diarienummer 1400700

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att inom ramen för sin budget
för klinikläkemedel omdisponera 2,5 miljon kronor till den förvaltningsdrivna vården från hälso- och sjukvårdsnämndens budget för
läkemedel.
Sammanfattning
Sjukhusförvaltningar har ett förskrivarbaserat kostnadsansvar för klinikläkemedel. Med omläggningen till Skånevård innefattas enheter som tidigare
tillhört Primärvård Skåne nu i förvaltningarna Sund, Kryh, SUS samt
Hälsostaden. Omfattningen av klinikläkemedelsförskrivningen från dessa
enheter är ganska blygsam. För helåret 2013 uppgick den totala kostnaden
till 2,5 miljoner kronor, varav huvuddelen härrörde från enheter inom
palliativ vård som nu tillhör förvaltning Kryh.
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Kostnadsansvar för klinikläkemedel som förskrivs utanför sjukhusförvaltningar åligger Hälso- och sjukvårdsnämnden. För att kompensera förvaltningarna för deras tillkommande kostnadsansvar föreslås en omdisponering
av budgetmedel motsvarande 2013 års kostnader för förskrivning av
klinikläkemedel från primärvårdsenheter (ej Hälsovalets vårdcentraler).
Omdisponeringen sker inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämndens
budget för klinikläkemedel till de förvaltningar där enheterna nu ingår.
Förslaget innebär ingen tillkommande kostnad för Hälso- och sjukvårdsnämnden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-13

§ 44 Budgetjusteringar till följd av införande av vårdval
Diarienummer 1400196

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Medel avseende avslutade tecknade avtal överförs från internbudget
privat vård till internbudget för respektive vårdval, totalt 19,5
miljoner kronor, varav 13,8 miljoner kronor avser perioden april-dec
2014.
2. Medel avseende den merkostnad, för jour- och beredskapsuppdrag
inom ögon under 2014, tillförs den offentligt drivna vården med 2,4
miljoner kronor för perioden april-dec 2014. Finansiering sker inom
ramen för Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälsooch sjukvård.
3. Inom ramen för Hälso- och sjukvårdsnämnden budget för
klinikläkemedel omdisponera 56 miljoner kronor, varav 42 miljoner
kronor avser perioden april-december, från den förvaltningsdrivna
vården till Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för läkemedel.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
4. Budget för förvaltningsdriven vård kronor avseende Vårdval för
LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende)
reduceras med 102,0,miljoner kr, varav 76,5 miljoner kronor avser
perioden april-dec 2014 och överförs till budget för övrig Hälso- och
sjukvård.
5. Budget för förvaltningsdriven vård avseende vårdval för
Ögonsjukvård utöver grå starr reduceras med 120,3 miljoner kr
varav 90,3 miljoner kronor avser perioden april-dec 2014 och
överförs till budget för övrig Hälso- och sjukvård.
6. Budget för förvaltningsdriven vård avseende Vårdval för Hud och
hudsjukvård reduceras med 114,3 miljoner kr, varav 85,8 miljoner
kronor avser perioden april-dec 2014 och överförs till budget för
övrig Hälso- och Sjukvård. Detta är en förändring jämfört med
tidigare beslut 2013-12-06.
7. Medel för journal- och patientadministrativa system för vårdval
LARO, Ögon och Hud överförs från den förvaltningsdrivna vården
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till regionstyrelsen med 6 miljoner kronor varav 4,5 miljoner kronor
avser perioden april-dec 2014.
8. Diagnostik och behandling som inte utförs inom vårdvalen
kvarstannar i den förvaltningsdrivna vården.
Protokollsanteckning
De socialdemokratiska ledamöterna gör bifogad protokollsanteckning.
Saima Jönsson Fahoum (V) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2013-06-17 att införa vårdvalssystem för
LARO, för Hud och hudsjukvård, för Psykoterapi och för Ögonsjukvård
utöver grå starr. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde 2013-12-06
ackrediteringsvillkor och avtal, inkl. ersättningsmodell, för dessa vårdval.
Vårdvalen kommer att starta 2014-04-01 och omfatta mottagningar i
offentlig och privat regi. Verksamhetens omfattning beräknas bli större än
2013 då tillgängligheten förväntas öka. Till följd av beslut enligt ovan krävs
budgetjusteringar för att finansiera dessa vårdval. Budgetjusteringarna
omfattar förflyttningar från förvaltningsdriven verksamhet till Hälso- och
sjukvårdsnämnden, förflyttningar inom Hälso- och sjukvårdsnämndens
internbudget samt från Hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-21

§ 45 Finansiering av ST-tjänster till följd av införande av vårdval
Diarienummer 1400196

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 4,1 miljoner kronor för att
finansiera 16 av hälso- och sjukvårdsnämnden i dag icke
finansierade ST-tjänster inom hud och ögon, under perioden aprildecember 2014. Beslutet finansieras av hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig hälso- och sjukvård, inom ramen för
övriga vårdval.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
2. Regionstyrelsen fördelar finansieringen för de av hälso- och
sjukvårdsnämnden 16 idag ej finansierade ST-tjänsterna inom hud
och ögon, under perioden april-december 2014, omfattande 4,1
miljoner kronor.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2013-06-17, § 66 och§ 68, att införa vårdvalssystem för Hud och hudsjukvård och för Ögonsjukvård utöver grå starr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde 2013-12-06, § 176 och § 173,
ackrediteringsvillkor och avtal, inkl. ersättningsmodell, för dessa vårdval.
Vårdvalen kommer att starta 2014-04-01.
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Till följd av införande av Vårdval för Hud samt Ögonsjukvård, krävs att
medel tillförs för finansiering av i dag av hälso- och sjukvårdsnämnden icke
finansierade ST-tjänster inom hud och ögon, totalt 16.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-03

§ 46 Strategisk plan för den specialiserade palliativa vården och
annan avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) - handlingsplan 2014
Diarienummer 1400335

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om en fortsatt utveckling av
den specialiserade palliativa vården och annan avancerad sjukvård
(ASiH) i enlighet med strategiska planen för perioden 2013-01-01 2018-12-31
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om finansiering av
föreliggande förslag för år 2014 med 48,5 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
3. Regionstyrelsen beslutar om genomförande av föreslagna punkter i
enlighet med strategisk plan för specialiserad palliativ vård och
annan ASiH år 2014
Protokollsanteckning
De socialdemokratiska ledamöterna gör bifogad protokollsanteckning.
Saima Jönsson Fahoum (V) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om särskild satsning på den
specialiserade palliativa vården och annan avancerad sjukvård i hemmet
avseende år 2014. Satsningen inriktar sig på att ge förutsättningar för en
mera jämlik kvalitativ vård för alla medborgare och patienter oavsett
diagnos, ålder och bostadsort i Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-20
2. Strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan avancerad
sjukvård i hemmet.
3. Handlingsplan 2014, Palliativ vård och ASiH, Skånevård Kryh
4. Översyn av palliativ verksamhet och avancerad sjukvård i hemmet
(ASiH) i Region Skåne, 2014-02-14.

§ 47 Palliativ vård och ASIH: Uppföljning av strategisk plan 2013
Diarienummer 1400335

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga ärendet till
handlingarna.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens följer upp att vården går i den riktning som
förespråkas i den strategiska planen. Uppföljningen redovisar att den
specialiserade palliativa vården följts upp på ett systematiskt sätt avseende
innehåll och kvalitet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-13
2. Strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan avancerad
sjukvård i hemmet (år 2013-2018)
3. Handlingsplan 2014, Palliativ vård och ASiH (inklusive bilagor)

§ 48 Utökade uppdrag kardiologi
Diarienummer 1400134

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 3 miljoner kronor från Hälsooch sjukvårdsnämndens internbudget för ett utökat uppdrag inom
området kardiologi.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
2. Regionstyrelsen ger ett utökat uppdrag inom specialiteten kardiologi
omfattande 3 miljoner kronor.
Sammanfattning
Under våren 2014 kommer fyra privat verksamma specialister inom
specialiteten kardiologi att avsluta verksamhet eftersom deras avtal löper ut.
Region Skånes egenregiverksamhet tilldelas därför i en övergångsperiod
extra medel för att säkerställa god tillgänglighet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-26

§ 49 Utökade uppdrag neurologi
Diarienummer 1400134

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 4,8 miljoner kronor per från
hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för privat vård att
finansiera ett utökat uppdrag inom området neurologi.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att inom ramen för sin budget
för klinikläkemedel omdisponera 6,5 miljon kronor till den
förvaltningsdrivna vården från Hälso- och sjukvårdsnämndens
budget för läkemedel.
Region Skåne
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3. De överförda medlen får inte kvittas eller växlas över mot annan
vård.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
4. Regionstyrelsen ger ett utökat uppdrag för området neurologi
omfattande 4,8 miljoner kronor.
Sammanfattning
Region Skåne har samverkansavtal med en privat vårdgivare inom
specialiteten neurologi med mottagningsverksamhet i Helsingborg. Avtalet
gäller till och med 2014-03-31. Mot bakgrund av kösituationen och
tillgången till neurologi i området bedöms att det finns fortsatt behov av
motsvarande neurologiverksamhet i Helsingborg.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-26

§ 50 Professur i spelberoende
Diarienummer 1400344

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. En klinisk forskningsenhet med inriktning på spelberoende inrättas i
Region Skåne.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter en miljon kronor till uppbyggnad och drift av forskningsenheten. Uppdraget ska beaktas i
hälso- och sjukvårdsnämndens budget.
Sammanfattning
I samband med att Svenska spel AB donerar medel för en adjungerad
professur i spelberoende inrättar Region Skåne en klinisk forskningsenhet
för beroende samt anslår en miljon kronor årligen för uppbyggnad och drift
av forskning riktat mot spelberoende.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-21

§ 51 Tandvården i Skåne - visions- och planeringsdokument
Diarienummer 1200627

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utifrån den strategiska planen utarbeta en konkret
handlingsplan för visions- och planeringsdokumentet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
2. Regionfullmäktige fastställer ”Strategisk plan för tandvården i
Region Skåne” som visions- och planeringsdokument för
utvecklingen av den skånska tandvården.
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Sammanfattning
Den strategiska planen för tandvården i Region Skånes är utarbetad på
uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och är avsedd att vara ett visionsoch planeringsdokument för utvecklingen av den Skånska tandvården under
perioden från år 2014 till och med år 2018.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsunderlag 2014-02-04
2. Strategisk plan för tandvården i Region Skåne
3. Underlag för strategisk plan

§ 52 Uppdrag: Genomlysning kompetenscentrum
Diarienummer 1400429

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att genomlysa av hälsooch sjukvårdsnämndens beslutade kunskapscentra ur ett ledningsoch styrningsperspektiv.
Sammanfattning
Region Skåne har ett flertal av hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
kunskapscentra. Det gjordes 2011/2012 en genomgång av beslut, uppdrag
och finansiering. Vid det tillfället identifierades tretton olika kunskapscentra. Det kan konstateras att uppdrag, uppföljning och finansiering är
olika för beslutade kunskapscentra. Det föreligger behov av en genomlysning kring uppdragen, hur centrarna styrs och följs upp samt hur den
kunskapen tas till vara och används i organisationen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-05

§ 53 Utredning Fotvård till olika patientgrupper
Diarienummer 1300620

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att presentera ett
förslag på hur det ökade behovet av medicinsk fotvård till patienter
med svåra fotproblem på grund av hudsjukdomar, nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning samt reumatoid artrit ska kunna
tillgodoses.
Sammanfattning
Det finns fem grupper av patienter där det är medicinskt motiverat att
tillgodose behovet av fotvård. Dessa är diabetiker, patienter med svåra, ofta
ärftliga hudsjukdomar, patienter med gravt nedsatt blodcirkulation, patienter
med grav känselnedsättning samt reumatiker med fotdeformiteter. Behovet
av medicinsk fotvård för diabetiker tillgodoses genom de 44 upphandlade
fotvårdsavtalen.
Region Skåne
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Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson Fahoum (V) gör bifogad protokollsanteckning.
Yrkanden
Ordförande Carl Johan Sonesson yrkar att nämnden beslutar enligt beslutsförslaget.
De socialdemokratiska ledamöterna yrkar att alla patienter med allvarliga
fotproblem till följd av ett sjukdomstillstånd ska, efter remiss från läkare, få
subventionerad medicinsk fotvård, samt att hälso- och sjukvårdsdirektören
får i uppdrag att presentera ett förslag på hur detta behov ska kunna
tillgodoses.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att beredningen
bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och nämnden fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla socialdemokraternas yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja-röster ges av: Karin Axelsson (M), Carina Wutzler (M), Liliana
Lindström (M), Gilbert Tribo (FP), Lennart Nilsson (C), Birgitta Södertun
(KD), Anette Mårtensson (MP), Mats Erlandsson (SD), Angelica Andersson
(MP) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av: Reino Persson (S), Conny Bäck (S), Lars Wallstén (S),
Lena Nilsson (S) och Henrik Fritzon (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-20

§ 54 Utredning CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)
Diarienummer 1400338

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utarbeta ett regionalt
vårdprogram för utredning och behandling av obstruktiv sömnapné
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
2. Regionstyrelsen genomför upphandling av behandlingsverksamhet
avseende CPAP i enlighet med genomförd behovsanalys.
Upphandling ska ske i enlighet med framtaget regionalt vårdprogram
för utredning och behandling av obstruktiv sömnapné.
Region Skåne
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Sammanfattning
Obstruktiv sömnapné (OSA) är en vanlig och potentiellt allvarlig kronisk
sjukdom med ljudliga snarkningar och andningsuppehåll. OSA leder till
dagtrötthet och risk för allvarliga kardiovaskulära komplikationer. CPAP är
idag den behandling som främst rekommenderas för behandling av svår eller
måttlig sömnapné. CPAP-behandlingen är idag ojämlik över Skåne och
väntetiderna är långa. Det finns därför ett stort behov av ett regionalt
vårdprogram för utredning och behandling, omfattande såväl barn som
vuxna. För att täcka behovet och korta köerna ska CPAP-utprovningar med
efterföljande uppföljning och support upphandlas. Kraven i denna
upphandling ska bygga på det regionala vårdprogrammet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-20
2. CPAP-inventering 2014-03-20

§ 55 Utredning av behovet av tillgång till vårdhygienisk expertis inom
kommunal vård och omsorg i Skåne
Diarienummer 1302785

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om finansiering av föreliggande förslag med 2 miljoner kronor år 2014 och därefter med
4,1 miljoner kronor per år.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
2. Regionstyrelsen ger ett utökat uppdrag att erbjuda vårdhygieniska
experttjänster till kommunal vård och omsorg i Skåne omfattande
2 miljoner kronor för 2014 och därefter med 4,1 miljoner kronor
per år.
Sammanfattning
Kommunerna i Skåne saknar tillgång till den expertkunskap inom
vårdhygien som krävs för en god hygienisk standard vilket medför en
avsevärd risk för ökad smittspridning inom kommunala verksamheter och
mellan kommunal och landstingsverksamhet. Ett underlag som säkerställer
tillgången till vårdhygienisk expertis inom kommunal vård och omsorg har
tagits fram i samverkan mellan kommuner och region.
I ärendet finns följande dokument
1. Närsjukvårdsberedningens förslag 2014-01-12 §29
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§ 56 Motion. Diabetesmottagningar för unga vuxna
Diarienummer 1301582

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige bifaller motionens första att-sats.
2. Regionfullmäktige avslår motionens andra att-sats.
Reservation
De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson Fahoum (V) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Rikard Larsson (S) och Daniel Hedén (S) har i motion 2013-06-11 föreslagit
att Region Skåne ska inventera behovet av riktat stöd till unga vuxna med
diabetes i Region Skåne och att övergången till vuxendiabetesvården för
unga med diabetes underlättas genom särskilda mottagningar/verksamheter
för unga med diabetes.
Yrkanden
Ordförande Carl Johan Sonesson yrkar att nämnden beslutar enligt beslutsförslaget.
De socialdemokratiska ledamöterna yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att beredningen
bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och nämnden fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla socialdemokraternas yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja-röster ges av: Karin Axelsson (M), Carina Wutzler (M), Liliana
Lindström (M), Gilbert Tribo (FP), Lennart Nilsson (C), Birgitta Södertun
(KD), Anette Mårtensson (MP), Mats Erlandsson (SD), Angelica Andersson
(MP) och Carl Johan Sonesson (M).
Nej-röster ges av: Reino Persson (S), Conny Bäck (S), Lars Wallstén (S),
Lena Nilsson (S) och Henrik Fritzon (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-26
2. Yttrande 2014-02-26
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§ 57 Granskning av Sjukhusens förmåga att klara sina mål Sammanfattande granskning (rapport nr 22 - 2013)
Diarienummer 1300089

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande till Region Skånes
revisorer enligt föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson Fahoum (V) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Revisorerna har under 2013 granskat sjukhusens förmåga att klara sina mål.
Föreliggande rapport är en sammanfattande rapport, med en beskrivning och
bedömning av hur Region Skåne på ett övergripande plan arbetet med frågor
kring sjukhusens måluppfyllelse och hur verksamheterna styrts för att måluppfyllelsen ska förbättras. Syftet har varit att visa om Region Skåne styr
sjukhusen på ett sätt som främjar deras förmåga att sätta patienten i centrum
och verka ändamålsenligt och optimalt ur patientsäkerhets-, effektivitetsoch ekonomiskt perspektiv.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-02-27
2. Förslag till yttrande
3. Skrivelse 2014-01-23 från revisorerna
4. Granskningsrapport

§ 58 Granskning av hälso- och sjukvård på fel nivå - uppföljning
(rapport nr 28 - 2013)
Diarienummer 1300100

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger svar till Region Skånes
revisorer enligt föreliggande förslag
Protokollsanteckning
Saima Jönsson Fahoum (V) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Revisorerna i Region Skåne har genomfört en uppföljningsgranskning inom
området hälso- och sjukvård på fel nivå. Revisorerna har tidigare, rapport nr
2/2011, granskat området, varvid betydande brister har kunnat konstateras.
Uppföljningen har haft fokus på vidtagna och planerade åtgärder inom
området. Besök på akutmottagningar kontra patienttrohet hos vårdcentralerna, tillgängligheten på vårdcentralerna och dialogen mellan primär- och
slutenvård har belysts i särskild ordning. Precis som tidigare granskning har
bedömning av förekomsten av vård på fel nivå, uttryckt i vårdtillfällen och
pengar, genomförts.
Region Skåne
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Allmänt är slutsatsen att arbetet som riktats gentemot sjukhus respektive
primärvård inte gått hand i hand. Ansträngningarna att minska vård på fel
nivå har bromsats av delvis oförenliga incitament. Den nya förvaltningsindelningen och de styrmedel som introduceras från och med 2014 kan ha
positiva effekter för den här studerade problematiken.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-21
2. Yttrande 2014-03-21
3. Skrivelse 2014-02-25 från revisorerna
4. Granskningsrapport
5. Delegationsbeslut NSB:s ordförande 2014-03-18

§ 59 Granskning av Hälsostaden (rapport nr 29 - 2013)
Diarienummer 1302434

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande till Region Skånes
revisorer enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat bolaget Hälsostaden AB och Projektet Hälsostaden. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för att bl a
bedöma om Hälsostaden, såväl bolaget som projektet, fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån fattade beslut. Den sammanfattande
bedömningen är att Hälsostaden AB och Projektet Hälsostaden har förutsättningar att i huvudsak fungera på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Projektet organiseras, planeras, informeras, kommuniceras och genomförs
på ett sätt som främjar patientsäkerheten.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-11
2. Förslag till yttrande
3. Skrivelse 2014-02-25 från revisorerna
4. Granskningsrapport

§ 60 Granskning av Samverkan kring hemsjukvård/avancerad
sjukvård i hemmet (ASIH) (rapport nr 30 - 2013)
Diarienummer 1302093

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger svar till Region Skånes
revisorer enligt föreliggande förslag
Sammanfattning
Region Skånes revisorer har tillsammans med åtta kommuner i länet under
2013 granskat hur Region Skåne och dessa kommuner samverkar inom
hemsjukvård och/avancerad sjukvård i hemmet. Sammanfattningsvis visar
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resultatet av granskningen att ASIH och kommunerna samverkar när det
gäller vårdplanering. Samordnad individuell planering (SIP) genomförs
alltid för patienter där hemsjukvården har gemensamt ansvar med ASIH.
Informationsöverföring mellan hemsjukvård och ASIH bedöms som
bristfällig när det gäller säker hantering av medicinsk information på
individnivå. Revisionen bedömer även att vården av svårt sjuka, icke
palliativa, patienter som har insatser från både ASIH och kommunens
hemsjukvård innehåller brister.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-18
2. Yttrande 2014-03-18
3. Skrivelse 2014-02-25 från revisorerna
4. Granskningsrapport
5. Delegationsbeslut NSB:s ordförande 2014-03-18

§ 61 Granskning av inställda operationer - uppföljning (rapport nr 27 2013)
Diarienummer 1300099

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande till Region Skånes
revisorer enligt föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Mats Erlandsson (SD) gör bifogad protokollsanteckning.
Sammanfattning
Revisorerna har under 2013 genomfört en uppföljning av den tidigare 2011
utförda granskningen av inställda operationer. Granskningens syfte har varit
att ge revisorerna ett underlag för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av inställda operationer. Fokus har varit vidtagna och planerade
åtgärder inom området samt att ta hänsyn till de yttranden som inkommit
från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med
granskning nr 26/2011. Den övergripande bedömningen är att förhållanden
som granskats i stora drag är minst lila illa som i tidigare granskning och att
olikheter i definitioner och arbetssätt avseende registrering av inställda
operationer och störningsorsaker fortfarande finns kvar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-17
2. Förslag till yttrande
3. Skrivelse 2014-02-25 från revisorerna
4. Granskningsrapport
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§ 62 Val av ny ordförande etiska rådet
Diarienummer 1100141

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Nils-Eric Sahlin utses till ny ordförande i Etiska rådet.
Sammanfattning
Då nuvarande ordförande i etiska rådet, Ingalill Rahm-Hallberg, avsagt sig
sitt uppdrag föreslås Nils-Eric Sahlin att bli ny ordförande. Nils-Eric Sahlin
är nu vice ordförande etiska rådet och är därmed väl insatt i rådets verksamhet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-13

§ 63 Avtal för mottagning med verksamhet inom vårdval Laro
Diarienummer 1400687

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Avtal om mottagning med verksamhet för LARO enligt avtalsmallen
i ”Förutsättningar för Ackreditering och Avtal för LARO-mottagning
i Vårdval Skåne, fastställt 2014-01-31”, tecknas med BeFeM AB.
Sammanfattning
BeFeM AB har inkommit med ansökan om Ackreditering och Avtal för
verksamhet för LARO. BeFeM AB uppfyller ställda villkor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2014-03-13
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 64 Anmälan av delegationsbeslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger i sammanställningen upptagna
ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut från avdelningen för hälso- och sjukvård sedan
föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2014-03-21

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum

2014-03-21
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§ 65 Anmälan av informationshandlingar

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger i sammanställningen upptagna
ärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden sedan föregående
nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2014-02-17

Vid protokollet

Ingvar Thell
Sekreterare
Justerat 2014-04-02

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Henrik Fritzon
2: e vice ordförande

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skåne anslagstavla,
Kristianstad, 2014-04-03

Maria Dahlberg

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Vänsterpartiet i Region Skåne

2014-03-21

Ärende 8 – Verksamhetsberättelse 2013
Den skånska sjukvården tyngs av stora problem som en följd av de nedskärningar som den
borgerliga majoriteten tvingat vården till. Det har inneburit ständig brist på vårdplatser, att de
vårdanställda arbetar under mycket pressade förhållanden och att situationen på exempelvis
förlossnings- och akutklinikerna stundtals är kaosartad. Vi anser att det är anmärkningsvärt att
dessa uppenbara problem i vården, som både personal och patienter ständigt vittnar om, inte lyfts
fram tydligare i verksamhetsberättelsen.
För Socialdemokraterna och vänsterpartiet i hälso- och sjukvårdsnämnden

Henrik Fritzon

Saima Jönssson Fahoum

Socialdemokraterna
Region Skåne
291 89 Kristianstad
www.socialdemokraterna.se/skane

Protokollsanteckning ärende 6
Verksamhetsberättelse 2013

Sverigedemokraterna har med intresse tagit del av verksamhetsberättelsen för 2013.
Vi ser att det i flera avseenden finns en klar förbättringspotential.
Måluppfyllnaden är generellt för låg inom vissa områden.
Summa summarum så anser Sverigedemokraterna att utifrån de fakta som framkommer i
verksamhetsberättelsen så är inte Hälso- och sjukvården i Region Skåne i den världsklass som
den styrande femklövern försöker påskina.

För Sverigedemokraterna

__________________________________
Mats Erlandsson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollsanteckning ärende 7
Intern kontroll – rapport 2013

Sverigedemokraterna har vid flertal/otaliga tillfällen yrkat på att en utförlig redovisning och
uppföljning skall genomföras av de vårdval som blivit införda innan införandet av nya vårdval
beslutas.
Vi kan tyvärr bara konstatera att detta inte har blivit gjort och inte heller framöver kommer att
göras.

För Sverigedemokraterna

__________________________________
Mats Erlandsson (SD)
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Protokollsanteckning ärende 8
Intern kontroll 2014 – Plan 2014

Sverigedemokraterna har vid flertal/otaliga tillfällen yrkat på att en utförlig redovisning och
uppföljning skall genomföras av de vårdval som blivit införda innan införandet av nya vårdval
beslutas.
Vi kan tyvärr bara konstatera att detta inte har blivit gjort och inte heller framöver kommer att
göras.

För Sverigedemokraterna

__________________________________
Mats Erlandsson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollsanteckning ärende 15
Rehabilitering av patienter med tumörsjukdomar med fokus på
psykosociala faktorer och fysisk aktivitet

Återigen så framgår det med all önskvärd tydlighet vilket felaktigt beslut man gjorde när
cancerrehabiliteringen togs ifrån Lydiagården och istället överlämnades till Spenshult
(Transmedica) och deras rådgivare.

För Sverigedemokraterna

__________________________________
Mats Erlandsson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2014-03-21

Ärende 17. Budgetjusteringar till följd av införande av vårdval
De nya vårdval som införts har en annan karaktär än de tidigare nämligen utskiftning från
sjukhusen. Eftersom de är taklösa är det omöjligt att veta vad kostnaderna blir.
Givetvis måste sjukhusklinikerna bantas för att bekosta vårdvalen. De svårast sjuka kommer
alltid att behöva sjukhusets vård. Men om sjukhusen dräneras både ekonomiskt och
kompetensmässigt innebär detta givetvis risker för att vårdkvaliteten sjunker.
Risken för undanträngning av allvarligare sjuka är uppenbar .
Forskning och undervisning blir lidande i en fragmentiserad organisation.
Beträffande hudsjukdomar har de ofta tagits om hand inom primärvården. Täckningsgraden
bör räknas om när primärvårdspatienterna i stället söker specialistvård.
Ett annat ärende i dag gällde: Granskning av Hälso- och sjukvård på fel nivå!
För Vänsterpartiet

Saima Jönsson-Fahoum

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2014-03-21

Ärende 19. Strategisk plan för den specialiserade palliativa vården och
annan avancerad sjukdom i hemmet (ASIH)-handlingsplan 2014
Denna angelägna verksamhet har fått resurstillskott men är ändå underfinansierad.
Eftersom underskottet är 40 miljoner är det svårt att se satsningen då ju underskottet först
måste täckas.
Geografiskt har skillnaderna på tillgång till denna vård varit stora. Förhoppningsvis kan de
undanröjas utan att delar av Skåne där vården fungerat bra blir lidande t.ex. vården inom
ASIH i nordöst.
För Vänsterpartiet

Saima Jönsson-Fahoum

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2014-03-21

Ärende 26. Utredning Fotvård till olika patientgrupper.
Inom detta område liksom inom sjukvården i stort är det givetvis patienternas behov det
handlar om liksom det står i hälso- och sjukvårdslagen. Människor med allvarliga fotproblem
till följd av sjukdom, skada, medfödda fotdeformiteter som behöver hjälp att sköta sina fötter
skall efter remiss från läkare få subventionerad medicinsk fotvård.
I ärendet beskriver man olika medicinska diagnoser t.ex. Reumatiker med fotdeformiteter.
Men man kan lida av fotdeformiteter utan att vara reumatiker. Det finns olika sjukdomar inom
t.ex. den ortopediska sjukdomsgruppen som har allvarliga fotproblem. När man försöker
avgränsa beroende på diagnos finns det alltid människor som hamnar utanför. De som har
störst behov skall ges företräde i såväl vården som fotvården.
För Vänsterpartiet

Saima Jönsson-Fahoum

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2014-03-21

Ärende 29. Motion Diabetesmottagningar för unga vuxna
Vi anser att även motionens andra att-sats borde bifallas
För Vänsterpartiet

Saima Jönsson-Fahoum

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2014-03-21
Ärende 30. Granskning av sjukhusens förmåga att klara sina mål sammanfattande granskning
I rapporten beskrivs förutsättningar för att styra Hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvårdsorganisationer hör till de mest professionella system som finns i
samhället Antalet högutbildade är stort. Forskningsintensiteten och därmed
kunskapsbildningen intensiv och nya metoder introduceras i snabb takt Incitament för de
professionella är främst positiv återkoppling från patienterna, uppskattning av kollegor och en
bra position i det professionella systemet.
Detta betyder att en sjukhusledning endast har styrförmåga så länge det professionella
systemet ser att dess frihet och möjlighet att utveckla och sprida ny kunskap ökar. När
legitimiteten minskar blir ledningen marginaliserad, resultaten sjunker och kompetensflykt
uppstår.
Revisorerna bedömer att region- och koncernledning bär ett stort ansvar för att sjukhusen inte
har uppnått beslutade mål och att regionens styrning och organisation inte varit
ändamålsenlig. Angreppssättet har varit övervägande inriktat på strukturförändringar och
kostnadskontroll. Nuvarande brister i kompetensförsörjning behöver bli föremål för
regiongemensamma insatser. Vidare saknas konsekvensanalyser av hur
effektiviseringsåtgärder och anställningsrestriktioner påverkar kvalitet/säkerhet.
För Vänsterpartiet

Saima Jönsson-Fahoum

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2014-03-21

Ärende 31. Granskning av Hälso- och sjukvård på fel nivå uppföljning
Revisorerna påtalar att Skåne har en mängd undvikbara vårdtillfällen och beräknar att de
utgör upp till 15 000. Vidare påtalas att arbetet som riktats mot sjukhus respektive primärvård
inte har gått hand i hand. Ansträngningarna har bromsats av delvis oförenliga incitament.
Bättre hantering av flöden vid direktinläggning och återinskrivning efterlyses.
Minskning av vårdplatser och förkortning av vårdtider har skett utan omsorgsfull
konsekvensanalys för patientkvalitet och totalkostnad. Vi kan bara instämma.
För Vänsterpartiet

Saima Jönsson-Fahoum

Protokollsanteckning ärende 34
Granskning av inställda operationer – uppföljning (rapport nr 27 – 2013)

P.g.a. revisionens problem att dra tillförlitliga slutsatser så borde Region Skåne införa
regiongemensamma definitioner av inställda operationer samt att störningar registreras på
likartat sätt vid de olika operationsverksamheterna.
Det läggs väldigt mycket tid på ofullständiga datasystem och därför får man fram data som
man i slutändan ändå inte kan använda sig av, vilket är beklagligt.

För Sverigedemokraterna

__________________________________
Mats Erlandsson (SD)
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