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Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2018-12-14 kl. 09:30-13:30
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Anna-Lena Hogerud (S), Ordförande
Angelika Andersson (MP) tjänstgörande ersättare för vakant (MP), 1:e vice
ordförande
Gilbert Tribo (L), 2:e vice ordförande
Kent Ivan Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Ulrika Heindorff (M)
Stefan Lamme (M)
Yvonne Augustin (S)
Åsa Erlandsson (--)
Darko Simic (M)
Mathias Persson (S) tjänstgörande ersättare för Joakim Sandell (S)
Stefan Malmberg (S)
Maria Nyman Stjärnskog (S)
Mats Erlandsson (SD)
Per Einarsson (KD)
Slobodan Narancic (MP) 10:40-13:30 §§ 191, 192 delvis, 193-217
Lars-Göran Wiberg (C)
Ersättare
Johan Svahnberg (M)
Caroline Hedenström (M), 10:23-13:30 §§ 191, 192 delvis, 193-217
Kristina Lindbåge (S)
Conny Bäck (S)
Julius Eberhard (MP), 10:40-13:30 §§ 191, 192 delvis, 193-217
Marlen Ottesen (SD)
Åsa Ekstrand (M)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Birgitta Södertun (KD)
Övriga
Pia Lundbom, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
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

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Andreas Lindegren, akutläkarspecialist Helsingborg
Sofie Fredenholm, specialistsjuksköterska akutmottagningen SUS-Malmö
Caroline Nilsson, verksamhetschef akutsjukvård, CSK
Philip Andersen, BWH, Boston
Håkan Kerrén, verksamhetschef Helsingborg
Oskar Hammar, verksamhetschef SUS
Jan Ljunghusen, akutsamordnare
Lars Kristensson, förvaltningschef Medicinsk service
Ingrid Bergman, områdeschef
Åsa Tranesjö, controller
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef
Pia Bagewitz, enhetschef
Sven Oredsson, enhetschef
Håkan Éweo, verksamhetscontroller
Yousuf Qurishi, controller
Karin Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Carola Teirfolk, hälso- och sjukvårdsstrateg
Anna-Karin Ekman, hälso- och sjukvårdsstrateg
Susanne Renard, hälso- och sjukvårdsstrateg
Sara Wettergren, politisk sekreterare (L)
Sebastian Sundel, politisk sekreterare (L)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Tobias Olsson, politisk sekreterare (MP)
Fredrik Johansson, sekreterare

§ 191 Val av justeringsperson

Gilbert Tribo (L) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 192 Verksamhetsinformation

1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar.
− Information om avsiktsförklaring med Igellösa
2. Projekt inom akutsjukvård med Boston. Andreas Lindegren,
akutläkarspecialist Helsingborg, Sofie Fredenholm,
specialistsjuksköterska akutmottagningen SUS-Malmö, Caroline
Nilsson, verksamhetschef akutsjukvård CSK, Philip Andersen, BWH
Boston, och Sven Oredsson, enhetschef.
3. Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB. Enhetschef Pia Bagewitz.
4. Projekt prehospital akut psykiatri. Förvaltningschef Lars Kristensson

§ 193 Anmälan av delegationsbeslut HSN - december
Diarienummer 1800005

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum

2018-12-14

3 (28)

Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
delegation sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2018-12-06

§ 194 Anmälan av informationshandlingar HSN - december
Diarienummer 1800006

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger sammanställningen till
handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden sedan föregående
nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2018-12-06

§ 195 Ekonomisk månadsuppföljning HSN - per november
Diarienummer 1700473

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer föreliggande uppföljning
och prognos för 2018 per november för dels hälso- och
sjukvårdsnämnden och dels för hela sektorn hälso- och sjukvård och
lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en redovisning av utfallet per november 2018 jämfört
med budget och helårsprognos dels för nämnden och dels för hela hälsooch sjuvårdsektorn. Bilagor finns för de två förvaltningar som hälso- och
sjukvårdsnämnden har driftsansvaret för.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-10
2. Månadssammandrag april 2018 - HS sektorn
3. Månadssammandrag april 2018 - Förvaltning Medicinsk Service
4. Månadssammandrag april 2018 - Förvaltning Hälsostaden
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§ 196 Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB
Diarienummer 1802193

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne tecknar ”Vårdavtal 2019 mellan Region Skåne och
Folktandvården Skåne AB gällande tandvårdsverksamhet” att gälla
från och med 1 januari 2019 till och med 31 december 2023, varefter
Region Skåne har rätt att (option) men inte skyldighet att, genom
skriftligt meddelande till Folktandvården Skåne AB senast den 30
september 2023, begära förlängning i upp till två år, det vill säga
längst till och med 31 december 2025.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås att Region Skåne och Folktandvården Skåne AB
ingår Vårdavtal 2019 med en giltighet fram till och med den 31 december
2023 och med en möjlig förlängning i upp till två år, dock längst till 31
december 2025
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-22
2. Vårdavtalet 2019
3. Uppdragsområde Bilaga 1: Riktade insatser i riskområden inom den
lagstadgade allmänna tandvården för barn och unga vuxna
4. Uppdragsområde Bilaga 2: Sistahandsansvar för vuxna
5. Uppdragsområde Bilaga 3: Specialiserad vuxentandvård
6. Uppdragsområde Bilaga 4: Narkostandvård inom Orofacial medicin
7. Uppdragsområde Bilaga 5: Utbildning
8. Uppdragsområde Bilaga 6: Odontologisk forskning - OFRS
9. Uppdragsområde Bilaga 7: Helgjour
10. Uppdragsområde Bilaga 8: Ersättning

§ 197 Förfrågningsunderlag vårdcentral 2019
Diarienummer 1802152

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem för vårdcentral i enlighet med lagen om valfrihet
(LOV) gällande år 2019, att gälla från 2019-01-01.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum

2018-12-14

5 (28)

Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden förfrågningsunderlag
för valfrihetssystem för vårdcentral i enlighet med lagen om valfrihet (LOV)
gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar avslag på Mats Erlandssons (SD)
yrkande.
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 2 nej-röster. En (1) ledamot
avstår.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Stefan Lamme (M), Darko
Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran Wiberg (C), Gilbert Tribo (L),
Angelika Andersson (MP) och ordförande Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Avstår:
Kent-Ivan Andersson (M)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-13
2. Förfrågningsunderlag och avtal för vårdcentral i Hälsoval Skåne,
gällande år 2019.
3. Förtydligande till Förfrågningsunderlag och avtal för vårdcentral i
Hälsoval Skåne, gällande år 2019

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 198 Förfrågningsunderlag barnavårdscentral 2019
Diarienummer 1802153

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för barnavårdscentral i
enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019, att gälla
från 2019-01-01.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckningen
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för barnavårdscentral i enlighet
med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
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hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-13
2. Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
barnavårdscentral gällande år 2019
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för
valfrihetssystem för barnavårdscentral gällande år 2019

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 199 Förfrågningsunderlag barnmorskemottagning
Diarienummer 1802154

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för barnmorskemottagning
i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019, att gälla
från 2019-01-01.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum

2018-12-14

8 (28)

Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för barnmorskemottagning i
enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-13
2. Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
barnmorskemottagning gällande år 2019
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för
valfrihetssystem för barnmorskemottagning gällande år 2019

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 200 Förfrågningsunderlag psykoterapi 2019
Diarienummer 1802155

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för psykoterapi i Hälsoval
Skåne i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019, att
gälla från 2019-01-01.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppgift att utreda
konsekvenserna av skrivningarna i ordförandens yrkande istället för
att stryka dem. Utredningen ska framförallt syfta till att undersöka
huruvida skrivningen kan slå ogynnsamt mot legitimerade
psykoterapeuter med barn- och ungdomsinriktningen som specialitet.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för psykoterapi i Hälsoval Skåne i
enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar:
Att meningen ”För legitimerad psykoterapeut ska det tydligt framgå av
examensbevis att utbildningen riktar sig till vuxna.” under 5.4.2.1 (s. 23)
stryks.
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Att meningen ”För legitimerad psykoterapeut ska det tydligt framgå av
examensbevis att utbildningen riktar sig till vuxna (för punkterna A och B).”
under 5.4.2.2 (s. 24) stryks.
Att meningen ”För legitimerad psykoterapeut ska det tydligt framgå av
examensbevis att utbildningen riktar sig till vuxna.” under 5.4.2.3 (s. 24)
stryks.
Gilbert Tribo (L) yrkar, med instämmande av ordförande Anna-Lena
Hogerud (S), att hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppgift att utreda konsekvenserna av ovan skrivning
istället för att stryka den. Utredningen ska framförallt syfta till att undersöka
huruvida ovan skrivning kan slå ogynnsamt mot legitimerade
psykoterapeuter med barn- och ungdomsinriktningen som specialitet.
Ordförande Anna-Lena Hogerud yrkar bifall till ordförandens reviderade
förslag och jämkar sitt första yrkande med Gilbert Tribos (L) yrkande.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
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Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-08
2. Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande 2019.
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för
valfrishetssystem för psykoterapi i Hälsoval Skåne gällande år 2019.

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 201 Förfrågningsunderlag allmän tandvård för barn och unga vuxna
2019
Diarienummer 1802156

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem allmän tandvård för barn
och unga vuxna i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år
2019, att gälla från 2019-01-01.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden
förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för allmän
tandvård för barn och unga vuxna i enlighet med lagen om valfrihet (LOV)
gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum

12
(28)

2018-12-14

Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-13
2. Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
allmän tandvård för barn och unga vuxna gällande år 2019
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för
valfrihetssystem för allmän tandvård för barn och unga vuxna
gällande år 2019
4. Bilaga Ersättningsberättigade åtgärder 2019 allmän i 2018 års priser

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum

13
(28)

2018-12-14

§ 202 Förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn och unga
vuxna 2019
Diarienummer 1802157

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem för specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i
enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019, att gälla
från 2019-01-01.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden förfrågningsunderlag
för valfrihetssystem för specialiserad tandvård för barn och unga vuxna i
enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum
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Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-13
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för specialiserad tandvård
för barn och unga vuxna gällande år 2019.
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för
specialiserad tandvård för barn och unga vuxna gällande år 2019.
4. Ersättningsberättigande åtgärder

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 203 Förfrågningsunderlag läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opiodberoende 2019
Diarienummer 1802158

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso-och sjukvårdsnämnden fastställer
förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
LARO-mottagningar i Vårdval Skåne i enlighet med lagen om
valfrihet (LOV) gällande år 2019, att gälla från 2019-01-01.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso-och sjukvårdsnämnden
förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för LAROmottagningar i Vårdval Skåne i enlighet med lagen om valfrihet (LOV)
gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-13
2. Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
LARO-mottagning i Vårdval Skåne gällande år 2019.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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3. Förtydligande till förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för
valfrihetssystem för LARO-mottagning i Vårdval Skåne gällande
2019.

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 204 Förfrågningsunderlag grå starr 2019
Diarienummer 1802161

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer
förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
verksamhet för operation av grå starr i enlighet med lagen om
valfrihet (LOV) gällande år 2019, att gälla från 2019-01-01.
2. I syfte att begränsa kostnadsökningen inom vårdvalet ger hälso- och
sjukvårdsnämnden hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att
utreda införandet av ett kostnadstak inom valfrihetssystem för
verksamhet för operation av grå starr och återkomma till nämnden
med förslag senast 2019-05-23.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Kristdemokraterna, Gilbert Tribo (L)
och Lars-Göran Wiberg (C) gör bifogad anteckning till protokollet.
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden
förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
verksamhet för operation av grå starr i enlighet med lagen om valfrihet
(LOV) gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum
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(28)

2018-12-14

Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-12
2. Förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för
verksamhet för operation av grå starr gällande år 2019
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för
valfrihetssystem för verksamhet för operation av grå starr gällande år
2019

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum
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§ 205 Förfrågningsunderlag öppen ögonsjukvård 2019
Diarienummer 1802160

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för öppen ögonsjukvård i
enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019, att gälla
från 2019-01-01.
2. I syfte att begränsa kostnadsökningen inom vårdvalet ger hälso- och
sjukvårdsnämnden hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att
utreda införandet av ett kostnadstak inom valfrihetssystem för öppen
ögonsjukvård och återkomma till nämnden med förslag senast 201905-23.
Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Kristdemokraterna, Gilbert Tribo (L)
och Lars-Göran Wiberg (C) gör bifogad anteckning till protokollet.
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden förfrågningsunderlag/
ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för öppen ögonsjukvård i enlighet
med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-12
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för öppen ögonsjukvård
gällande år 2019
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för
öppen ögonsjukvård gällande år 2019

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 206 Förfrågningsunderlag öppen hudsjukvård 2019
Diarienummer 1802159

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för öppen
hudsjukvård i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år
2019, att gälla från 2019-01-01.
2. I syfte att begränsa kostnadsökningen inom vårdvalet ger hälso- och
sjukvårdsnämnden hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att
utreda införandet av ett kostnadstak inom valfrihetssystem för öppen
hudsjukvård och återkomma till nämnden med förslag senast 201905-23.

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Reservation
Mats Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Åsa Erlandsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Kristdemokraterna, Gilbert Tribo (L)
och Lars-Göran Wiberg (C) gör bifogad anteckning till protokollet.
Saima Jönsson-Fahoum (V) gör en samlad bifogad anteckning till
protokollet i samtliga förfrågningsunderlag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden
förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för valfrihetssystem för öppen
hudsjukvård i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) gällande år 2019.
Yrkanden
Ordförande Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mats Erlandsson (SD) yrkar, med instämmande av Åsa Erlandsson (-),
följande:
- Att Avsnitt 7.4.1 Tolk får följande lydelse:
”För sådan tolkservice, som erfordras för fullgörandet av Avtalet och som
ligger utanför Leverantörens kompetens, ska Leverantören använda av
Uppdragsgivaren anvisad tolk. Leverantören ska följa Region Skånes
riktlinjer, se avsnitt 9, Referenser, för länkar, för beställning av tolkservice.
Leverantören ska ha som målsättning att använda telefontolkning till 100%
av tolkningarna till Patient som inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska
språket. Med tolkservice anses även tolkservice åt döva, dövblinda och gravt
hörselskadade, och dessa omfattas inte av målsättningen gällande
telefontolk”
Ordförande Anna-Lena Hogerud ställer proposition på yrkandena och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mats Erlandsson (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 13 ja-röster och 2 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Yvonne Augustin (S), Mathias Persson (S), Stefan Malmberg (S), Maria
Nyman Stjärnskog (S), Slobodan Narancic (MP), Kent-Ivan Andersson (M),
Stefan Lamme (M), Darko Simic (M), Per Einarsson (KD), Lars-Göran
Wiberg (C), Gilbert Tribo (L), Angelika Andersson (MP) och ordförande
Anna-Lena Hogerud (S)
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Nej-röster ges av:
Åsa Erlandsson (-) och Mats Erlandsson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-13
2. förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för öppen hudsjukvård
gällande år 2019
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor för
valfrihetssystem för öppen hudsjukvård gällande år 2019

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 207 Breddinförande av iKBT på vårdcentral
Diarienummer 1802259

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra ett breddinförande av
iKBT på samtliga, såväl offentliga som privata, Vårdcentraler i
Hälsoval Skåne.
2. Regionstyrelsen anslår 2 miljoner kronor årligen under åren 2019 till
och med 2020 från budget för e-hälsoutveckling till införande av
iKBT på vårdcentraler.
Sammanfattning
Internetbehandling för psykisk ohälsa (iKBT) har med goda resultat provats
i ett regionalt pilotprojekt inom primärvård, vuxenpsykiatri och BUP under
2017. I detta ärende uppdras till hälso- och sjukvårdsdirektören att
genomföra ett breddinförande av iKBT på samtliga, såväl offentliga som
privata, Vårdcentraler i Hälsoval Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-13

§ 208 Utredning av fast vårdkontakt för patienter med kronisk
neurologisk sjukdom
Diarienummer 1703518

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger den redovisade utredningen till
handlingarna.
Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören fick vid sammanträdet i hälso- och
sjukvårdsnämnden, 2018-04-11, i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att kunna följa utveckling och förekomst av fast vårdkontakt, i form av
namngiven sjuksköterska, för patienter med kronisk neurologisk sjukdom. I
detta ärende redovisas utredningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-10

§ 209 Framtidens hälsosystem
Diarienummer 1802293

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med
förslag till fortsatt process för framtagande av plan för framtidens
hälsosystem.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling där ny kunskap och ny teknik
förändrar och förbättrar förutsättningarna för att bedriva en hälso- och
sjukvård av god kvalitet. Hälso- och sjukvården står inför demografiska
utmaningar samtidigt som det finns möjligheter med digitalisering och
framtida investeringar. Sammantaget krävs därför nya arbetssätt och
strukturer för att möta framtidens utmaningar och möjligheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-16

§ 210 Strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan
avancerad sjukvård i hemmet
Diarienummer 1400335

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger nuvarande Strategisk plan
för specialiserad palliativ vård och annan avancerad sjukvård i
hemmet t.o.m. 2019-12-31.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en strategisk
plan för specialiserad palliativ vård och annan avancerad sjukvård i
hemmet för 2020-2025 inom ramen för framtidens hälsosystem.
3. Strategisk plan för palliativ vård ska även omfatta palliativt
omhändertagande inom sjukhusvård.
Sammanfattning
Strategiska planen för specialiserad palliativ vård och annan avancerad
sjukvård i hemmet gäller för tiden 2013-01-01- 2018-12-31. I enlighet med
motion om strategisk plan för specialiserad palliativ vård, som bifölls i
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Regionfullmäktige, förlängs nuvarande Strategisk plan för specialiserad
palliativ vård och annan avancerad sjukvård i hemmet t.o.m. 2019-12-31
samtidig som en strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan
avancerad vård i hemmet för 2020-2025 tas fram inom ramen för framtidens
hälsosystem. Strategisk plan för palliativ vård ska även omfatta palliativt
omhändertagande inom övriga verksamheter, exempelvis sjukhus.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-04
2. Strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan avancerad
sjukvård i hemmet.

§ 211 Avtal med leverantör om LARO-mottagning
Diarienummer 1802297

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso-och sjukvårdsnämnden godkänner ansökan om att ingå avtal
om LARO-mottagning med Solstenen i Skåne AB 556952-5842.
Sammanfattning
I detta ärende prövar hälso-och sjukvårdsnämnden ansökning om att ingå
avtal enligt valfrihetssystemet inom LOV för LARO i Region Skåne.
Samtliga sökanden som uppfyller kraven i förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor och som inte utesluts av giltiga skäl ska
godkännas.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-15

§ 212 Förlängning av Etiska rådets uppdrag
Diarienummer 1502655

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Etiska rådets uppdrag förlängs till och med 2019-12-31.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås förlänga Etiska rådets uppdrag till
och med 2019-12-31.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-14
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§ 213 Förlängning av avtal gällande urvalsansvariga inom
tandreglering
Diarienummer 1802218

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne ingår avtal med Ortodonti Syd AB, 556898-1814 som
ny urvalsansvarig inom tandreglering för anbudsområde 1 till samma
avtalsvärde som 2018, 343 203 kronor, men till ny avtalsperiod,
2019-01-01 - 2019-06-30 och med eventuell uppräkning för 2019.
2. Region Skåne ingår avtal med Ortodonti Syd AB, 556898-1814 som
ny urvalsansvarig inom tandreglering för anbudsområde 2 till samma
avtalsvärde som 2018, 191 882 kronor, men till ny avtalsperiod,
2019-01-01 - 2019-06-30 och med eventuell uppräkning för 2019.
3. Region Skåne ingår avtal med Folktandvården Skåne AB,
5569360828, genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom
tandreglering i anbudsområde 4 till samma avtalsvärde som 2018,
207 168 kronor, men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30
och med eventuell uppräkning för 2019.
4. Region Skåne ingår avtal med Ortodonti Syd AB, 556898-1814 som
ny urvalsansvarig inom tandreglering för anbudsområde 5 till samma
avtalsvärde som 2018, 354 608 kronor, men till ny avtalsperiod,
2019-01-01 - 2019-06-30 och med eventuell uppräkning för 2019.
5. Region Skåne ingår avtal med Specialisttandläkarna i Eslöv AB,
5567773782, genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom
tandreglering i anbudsområde 6 till samma avtalsvärde som 2018,
250 073 kronor, men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30
och med eventuell uppräkning för 2019.
6. Region Skåne ingår avtal med Ortosmile Specialisttandvård AB,
5569574311, genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom
tandreglering i anbudsområde 7 till samma avtalsvärde som 2018,
119 481 kronor, men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30
och med eventuell uppräkning för 2019.
7. Region Skåne ingår avtal med Specialisttandläkarna i Eslöv AB,
5567773782, genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom
tandreglering i anbudsområde 8 till samma avtalsvärde som 2018,
272 563 kronor, men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30
och med eventuell uppräkning för 2019.
8. Region Skåne ingår avtal med Ortosmile Specialisttandvård AB,
5569574311, genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom
tandreglering i anbudsområde 9 till samma avtalsvärde som 2018, 73
906 kronor, men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30 och
med eventuell uppräkning för 2019.
9. Region Skåne ingår avtal med Ortosmile Specialisttandvård AB,
5569574311, genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom
tandreglering i anbudsområde 10 till samma avtalsvärde som 2018,
286 130 kronor, men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30
och med eventuell uppräkning för 2019.
10. Region Skåne ingår avtal med Praktikertjänst AB, 5560772419,
genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom tandreglering i
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anbudsområde 12 till samma avtalsvärde som 2018, 86 759 kronor,
men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30 och med eventuell
uppräkning för 2019.
11. Region Skåne ingår avtal med Praktikertjänst AB, 5560772419,
genom att förlänga avtalet för urvalsansvariga inom tandreglering i
anbudsområde 13 till samma avtalsvärde som 2018, 101 165 kronor,
men till ny avtalsperiod, 2019-01-01 - 2019-06-30 och med eventuell
uppräkning för 2019.
12. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att inleda
avtalsdiskussion och återkomma med förslag på ny urvalsansvarig
inom tandreglering, senast till hälso- och sjukvårdsnämndens första
möte 2019, för att ingå avtal för anbudsområde 3 med nytt
avtalsvärde för avtalsperioden 2019-01-01 - 2019-06-30.
13. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att inleda
avtalsdiskussion och återkomma med förslag på ny urvalsansvarig
inom tandreglering, senast till hälso- och sjukvårdsnämndens första
möte 2019, för att ingå avtal för anbudsområde 11 med nytt
avtalsvärde för avtalsperioden 2019-01-01 - 2019-06-30.
Sammanfattning
Region Skåne avbröt upphandlingen av Urval Ortodonti 2018-06-20 på
grund av bristande konkurrens. I väntan på att en ny upphandling av Urval
Ortodonti blir föremål för avtalstecknande behövs en lösning för att
säkerställa en likvärdig tillgång till tandregleringsurval för Skånes
medborgare.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-07
2. Förteckning över anbudsområde utifrån geografisk indelning och
karta
3. Anbudsområde 1
4. Anbudsområde 2
5. Anbudsområde 4
6. Anbudsområde 5
7. Anbudsområde 6
8. Anbudsområde 7
9. Anbudsområde 8
10. Anbudsområde 9
11. Anbudsområde 10
12. Anbudsområde 12
13. Anbudsområde13
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§ 214 Sammanträdesplanering för 2019 hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer 1801495

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande sammanträdestid
för nämnden år 2019 i tillägg till redan beslutade sammanträdestider:
Torsdag 17 januari
Sammanfattning
I detta ärenden fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden en ytterligare
sammanträdestid för 2019 i tillägg till redan fastställda sammanträdestider.
Detta för att ge hälso- och sjukvårdsnämnden möjlighet att välja ledamöter
och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-03
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2018-09-27 § 167

§ 215 Valärende Läkemedelsrådet
Diarienummer 1402992

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden utser överläkare Stefan Nilsson till
ordförande i Läkemedelsrådet för perioden 2019-03-01 - 2023-0228.
Sammanfattning
Enligt gällande reglemente för Läkemedelsrådet ska hälso- och sjukvårdsnämnden på förslag av hälso- och sjukvårdsdirektören utse ordförande i
Läkemedelsrådet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-02

§ 216 Granskning av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling
avseende hälso- och sjukvården i Skåne (rapport nr 2 - 2018)
Diarienummer 1801219

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande till Region Skånes
revisorer i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna i Region Skåne och i tolv skånska kommuner har genomfört en
granskning av Region Skånes och dessa kommuners roll i implementeringen
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av hälso- och sjukvårdsavtalet som träffades mellan Region Skåne och de
skånska kommunerna 2016. Capire Consulting AB har biträtt i
granskningsarbetet och upprättat bifogad rapport som avser Region Skånes
roll i implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-10-23
2. Yttrande 2018-10-23
3. Missiv 2018-09-26
4. Granskningsrapport 2018-09-28

§ 217 Granskning av Fastighetsinvesteringar (rapport nr 1 -2018)
Diarienummer 1800488

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande till Region Skånes
revisorer i enlighet med föreliggande förslag.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av Fastighetsinvesteringar i
Region Skåne. Det övergripande syftet med granskningen har varit att
bedöma om Region Skånes investeringar och projekt i framtidens sjukhus är
ändamålsenliga och effektiva.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-05
2. Yttrande 2018-11-05
3. Missiv 2018-09-26
4. Granskningsrapport 2018-08-18
Ordförande tackar 2:e vice ordförande och samtliga ledamöter i nämnden
för gott samarbete under mandatperioden. Ordförande tackar även
tjänstemännen för det goda arbetet under mandatperioden. Ordförande
önskar God Jul och Gott nytt år.
2:e vice ordförande tackar ordförande för gott samarbete under
mandatperioden och önskar ordföranden God Jul och Gott nytt år på hela
nämndens vägnar.
Johan Svahnberg (M), Slobodan Narancic (MP) och Julius Eberhardt (M)
avtackas för sina förtroendeuppdrag i Region Skåne.
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Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2018-12-18

Anna-Lena Hogerud
Ordförande
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Gilbert Tribo
2: e vice ordförande

Protokollsanteckning

Ärende 14-16. Förfrågningsunderlag för grå
starr, öppen ögon- och hudsjukvård.
Dnr 1802161, 1802160, 1802159

I förfrågningsunderlagen som gäller grå starr, öppen ögonsjukvård och öppen hudsjukvård har
S och MP beslutat att ge i uppdrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och
sjukvårdsdirektören att utreda införandet av ett kostnadstak inom valfrihetssystem för dessa
verksamheter och återkomma till nämnden med förslag senast 2019-05-23.
Syftet är att begränsa kostnadsökningen inom vårdvalet.
Allians för Skåne menar att detta är något som utretts tidigare och att ytterligare en utredning kan
tillföra väldigt lite, som inte redan är känt. Dock menar vi, att när nu ytterligare en utredning ska
genomföras, att det även är viktigt att beakta hur en takkonstruktion påverkar den offentligt drivna
sjukvården.

För Allians i Skåne i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 december 2018
Gilbert Tribo (L), andre vice ordförande,
Stefan Lamme (M), ledamot
Darko Simic (M), ledamot
Per Einarsson (KD), ledamot
Lars-Göran Wiberg (C), ledamot

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk
samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade
mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Protokollsanteckning

Ärende 14-16. Förfrågningsunderlag för grå
starr, öppen ögon- och hudsjukvård.
Dnr 1802161, 1802160, 1802159

I förfrågningsunderlagen som gäller grå starr, öppen ögonsjukvård och öppen hudsjukvård har
S och MP beslutat att ge i uppdrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och
sjukvårdsdirektören att utreda införandet av ett kostnadstak inom valfrihetssystem för dessa
verksamheter och återkomma till nämnden med förslag senast 2019-05-23.
Syftet är att begränsa kostnadsökningen inom vårdvalet.
Allians för Skåne menar att detta är något som utretts tidigare och att ytterligare en utredning kan
tillföra väldigt lite, som inte redan är känt. Dock menar vi, att när nu ytterligare en utredning ska
genomföras, att det även är viktigt att beakta hur en takkonstruktion påverkar den offentligt drivna
sjukvården.

För Allians i Skåne i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 december 2018
Gilbert Tribo (L), andre vice ordförande,
Stefan Lamme (M), ledamot
Darko Simic (M), ledamot
Per Einarsson (KD), ledamot
Lars-Göran Wiberg (C), ledamot

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk
samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade
mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Protokollsanteckning

Ärende 14-16. Förfrågningsunderlag för grå
starr, öppen ögon- och hudsjukvård.
Dnr 1802161, 1802160, 1802159

I förfrågningsunderlagen som gäller grå starr, öppen ögonsjukvård och öppen hudsjukvård har
S och MP beslutat att ge i uppdrag till Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och
sjukvårdsdirektören att utreda införandet av ett kostnadstak inom valfrihetssystem för dessa
verksamheter och återkomma till nämnden med förslag senast 2019-05-23.
Syftet är att begränsa kostnadsökningen inom vårdvalet.
Allians för Skåne menar att detta är något som utretts tidigare och att ytterligare en utredning kan
tillföra väldigt lite, som inte redan är känt. Dock menar vi, att när nu ytterligare en utredning ska
genomföras, att det även är viktigt att beakta hur en takkonstruktion påverkar den offentligt drivna
sjukvården.

För Allians i Skåne i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 december 2018
Gilbert Tribo (L), andre vice ordförande,
Stefan Lamme (M), ledamot
Darko Simic (M), ledamot
Per Einarsson (KD), ledamot
Lars-Göran Wiberg (C), ledamot

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna – har ingått ett
formaliserat samarbete i Region Skåne under mandatperioden 2014-2018 med valteknisk
samverkan och gemensamma gruppmöten. Vi har kommit överens om gemensamma överordnade
mål om långsiktigt hållbar utveckling: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Protokollsanteckning gällande ”Granskning av
fastighetsinvesteringar (rapport nr 1 – 2018)” ärende 25, Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018-12-14
KPMG skriver i sin revisionsrapport att samverkan mellan Beredningen för
framtidens sjukvård och sjukvårdsnämnderna samt servicenämnden har förbättrats
sedan föregående granskning, men att det kan bli bättre.
Sverigedemokraterna håller inte med granskarna om att samverkan har blivit bättre.
Vi kan inte erinra oss om att det funnits några ärenden i Hälso- och
sjukvårdsnämnden som berört byggnaderna. Vi ser positivt på att man menar att
det finns ytterligare förbättringspotential i samverkan. Denna förbättringspotential
är enligt vår mening väldigt stor, då samverkan med nämnderna idag är näst intill
obefintlig. Möjligen är det så att presidierna har träffats och diskuterat, men det är
inte samma sak som att nämnden involveras.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Mats Erlandsson (SD)
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