Hälso- och
sjukvårdsnämnden
PROTOKOLL §§ 1–11
Datum

2019-01-17
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2019-01-17 kl. 09:30-16:15
Rum 114, Rådhus Skåne, Västra storgatan 12, Kristianstad

Beslutande
Gilbert Tribo (L), Ordförande
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande
Elisabeth Kullenberg (M)
Marlen Ottesen (SD)
Mikael Skoog (S)
Linnea Regnéll (M)
Carina Svensson (S)
Patrik Holmberg (C) tjänstgörande ersättare för Birte Sandberg (C)
Mats Erlandsson (SD)
Birgitta Almroth (S) tjänstgörande ersättare för Marianne Eriksson (S)
Agneta Lenander (V)
Warda Fatih (C) tjänstgörande ersättare för Per Einarsson (KD)
Mattias Kristiansson (SD)
Mätta Ivarsson (MP)
Ersättare
Urban Widmark (M)
Gunilla Andersson (M)
Camilla Nordström (SD), § 2 punkt 3 kl. 12:45-16:15
Camilla Mårtensen (L)
Susanne Jönsson (S)
Patrik Ohlsson (SD)
Irene Nilsson (S)
Peter Ahlbom (V)
Mecide Özer (S)
Övriga
Ingrid Bergman, områdeschef
Sven Oredsson, enhetschef
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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Anna Stålhammar, enhetschef
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef
Christina Ståhl, enhetschef
Pia Bagewitz, enhetschef
Maria Landgren, enhetschef
Åsa Tranesjö, verksamhetscontroller
Gustaf Hallqvist, utredare
Patrik Milton, personalföreträdare (SACO)
Sebastian Sundel, politisk sekreterare (L)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)

§ 1 Val av justeringsperson

Anna-Lena Hogerud (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Verksamhetsinformation

1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
− Information om utveckling på LARO-mottagning i Helsingborg.
Områdeschef Ingrid Bergman
− PSA-testning. Enhetschef Sven Oredsson
− Dödfödda barn efter vecka 22. Enhetschef Sven Oredsson
2. Lagen om utskrivning. Områdeschef Ingrid Bergman.
3. Utbildning för ledamöter och ersättare.

§ 3 Anmälan av informationshandlingar HSN - januari
Diarienummer 1900003

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 2019-01-10

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Datum

2019-01-17

3 (8)

§ 4 Val som ska förrättas av hälso- och sjukvårdsnämnden
Diarienummer 1802309

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden utser, för samma mandatperiod som
gäller för hälso- och sjukvårdsnämnden, följande ledamöter i hälsooch sjukvårdsnämndens beredningsutskott (6):
Gilbert Tribo (L), ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), vice ordförande
Anna Mannfalk (M)
Birte Sandberg (C)
Carina Svensson (S)
Marlen Ottesen (SD)
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden utser, för samma mandatperiod som
gäller för hälso- och sjukvårdsnämnden, följande ersättare i hälsooch sjukvårdsnämndens beredningsutskott (6):
Elisabeth Kullenberg (M)
Linnea Regnéll (M)
Per Einarsson (KD)
Mikael Skoog (S)
Marianne Eriksson (S)
Camilla Nordström (SD)
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden utser, för samma mandatperiod som
gäller för hälso- och sjukvårdsnämnden, följande ledamöter i
centrala samverkansorganet (hälso- och sjukvårdsavtalet) (8):
Anna Mannfalk (M), ordförande
Agneta Lenander (V)
Per Einarsson (KD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Åke Andrén-Sandberg (L)
Patrik Holmberg (C)
Marlen Ottesen (SD)
Mätta Ivarsson (MP)
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden utser, för samma mandatperiod som
gäller för hälso- och sjukvårdsnämnden, följande ledamöter i politisk
styrgrupp för Hälsostaden (3 inklusive ordförande):
Maria Berglund (KD), ordförande
Lars-Göran Wiberg (C)
Susanne Jönsson (S)
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Region Skåne
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Sammanfattning
Val ska förrättas av hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 20192022 i hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott, centrala
samverkansorganet samt politisk styrgrupp för hälsostaden.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) nominerar Patrik Ohlsson (SD) till ledamot i centrala
samverkansorganet.
Omröstning genomförs genom sluten omröstning. Anna-Lena Hogerud (S)
biträder ordföranden vid röstsammanräkning. Valsedeln ska uppta tre (3)
namn.
Maria Berglund (KD) får 15 röster
Lars-Göran Wiberg (C) får 12 röster
Susanne Jönsson (S) får 15 röster
Patrik Ohlsson (SD) får 3 röster
Endast ett förslag till ordförande föreligger.
Därmed har hälso- och sjukvårdsnämnden bifallit ordförandens yrkande.

§ 5 Sammanträdesplanering 2019 för hälso- och sjukvårdsnämndens
beredningsutskott
Diarienummer 1801495

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
sammanträdesdagar för hälso- och sjukvårdsnämndens
beredningsutskott 2019:
Torsdag 31 januari
Onsdag 20 februari
Onsdag 20 mars
Torsdag 9 maj
Tisdag 11 juni
Torsdag 12 september
Torsdag 3 oktober
Torsdag 21 november
Sammanfattning
Regionfullmäktige inrättade 2018-11-27 § 114 ett beredningsutskott under
hälso- och sjukvårdsnämnden. I detta ärende fastställer hälso- och
sjukvårdsnämnden beredningsutskottets sammanträdesdagar.
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§ 6 Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning
Diarienummer 1802196

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delegationsordning för
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås förändringar i hälso- och sjukvårdsnämndens
delegationsordning som tar sin utgångpunkt i den förändrade politiska
organisationen samt det nya reglementet för styrelse och nämnder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-19
2. Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 7 Återkallelse av beslut om avtalsförlängning
Diarienummer 1800510

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden återtar beslut om förlängning av
avtalet med Stiftelsen Vidarkliniken. Beslut om förlängning fattades
av Upphandlingsstrategiutskottet 2018-03-22 (§7 Diarienummer
1800510) och avser perioden 2019-04-01 till och med 2020-03-31.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Mot bakgrund av väsentligt förändrade förutsättningar som inte kunnat
förutses vid tidpunkten för avtalsförlängningen, återtar Region Skåne sitt
beslut om förlängning av avtalet med Stiftelsen Vidarkliniken. Beslut om
förlängning fattades av Upphandlingsstrategiutskottet 2018-03-22 (§7
Diarienummer 1800510) och avser perioden 2019-04-01 - 2020-03-31.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-17
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§ 8 Förlängning avtal för ambulanssjukvård
Diarienummer 1700071

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne förlänger avtal 1201242-02, om drift av ambulanssjukvård i distrikt två (2), mellersta Skåne, att gälla 2020-02-01 2021-01-31.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att intensifiera arbetet
med att förbereda övertagandet av ambulansdistrikt 2 i egen regi, så
att detta sker 2021-02-01 när optionen löper ut.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne har ett pågående avtal med Samariten Ambulans AB för
perioden 2015-02-01 till 2020-01-31, avtalsnummer 1201242-02. I avtalet
finns möjlighet till förlängning i ytterligare 12 månader, dock längst till och
med 2021-01-31.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av ordförande Gilbert
Tribo (L), att hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att intensifiera arbetet med att förbereda övertagandet
av ambulansdistrikt 2 i egen regi, så att detta sker 2021-02-01 när optionen
löper ut.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade
förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden bifallit detsamma.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-01-17
2. Behovsanalys
3. Nuvarande avtal, nr 1201242-02
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§ 9 Förlängning av avtal Simrishamns sjukhus
Diarienummer 1801661

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne förlänger avtal, 1101440, om Drift av närsjukvård och
viss specialiserad vård, Tomelilla och Simrishamns kommuner, att
gälla 2020-05-01-2021-04-30.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad
anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Region Skåne har avtal, 1101440, med Praktikertjänst AB, Närsjukvården
Österlen om Drift av närsjukvård och viss specialiserad vård, Tomelilla och
Simrishamns kommuner. Avtalet löper från 2014-12-01-2020-04-30.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-01-09
2. Avtal 1101440, om Drift av närsjukvård och viss specialiserad vård,
Tomelilla och Simrishamns kommuner

§ 10 Remiss. Rätt att forska – Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser
Diarienummer 1802292

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne avger yttrande på remissen av betänkandet ”Rätt att
forska Långsiktig reglering av forskningsdatabaser”.
Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har berett Region Skåne möjlighet att lämna
yttrande över slutbetänkandet av forskningsdatautredningen ” Rätt att forska
Långsiktig reglering av forskningsdatabaser”. Utredningen har utrett om det
behövs bättre förutsättningar för registerbaserad forskning och har haft i
uppdrag att föreslå en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-01-08
2. Yttrande 2019-01-08
3. Remissmissiv 2018-11-09
4. Betänkandet ”Rätt att forska Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser” (SOU 2018:36)
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§ 11 Motion. Öka tillgången till äldrepsykiatriska mottagningar
Diarienummer 1800821

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad genom hälso- och
sjukvårdsnämndens motionssvar.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson (SD) och Patrik Jönsson (SD)
föreslår i en motion 2018-03-08 att regionfullmäktige ger hälso- och
sjukvårds-nämnden i uppdrag att utreda var i Skåne det är lämpligt att
placera äldre-psykiatriska mottagningar så att hela Skånes befolkning får
tillgång till dessa, samt att äldrepsykiatriska mottagningar etableras på dessa
platser.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2018-11-20
2. Motion 2018-03-08
Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2019-01-22

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna-Lena Hogerud
2: e vice ordförande

Protokollsanteckning gällande ”Återkallelse av beslut om
avtalsförlängning” ärende 7, Hälso- och sjukvårdsnämnden 201901-17
Sverigedemokraterna välkomnar detta beslut. Vi har tidigare motionerat om att
avtalet med Vidarkliniken skall sägas upp, men utan gehör. Vi har även yrkat på att
det ska strykas ur upphandlingsplanen, men inte heller fått gehör för detta.
Region Skånes verksamheter och de verksamheter som vi har avtal med skall vila
på vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med patientsäkerhetslagen.
Vidarklinikens antroposofiska inriktning vilar enligt oss inte på dessa grundstenar,
därför bör inte Region Skåne skänka legitimitet till denna disciplin.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)
Mats Erlandsson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-01-17

Ärende 8. Förlängning avtal för ambulanssjukvård
Ambulanssjukvården är oerhört viktig - för sjukvården och för skåningarnas trygghet. Att ta
över driften i egen regi menar vi kommer att minska sårbarheten och ge bättre förutsättning
för samverkan med den övriga vården. Det ger också verksamheten den långsiktighet och
stabilitet som den förtjänar. Samtidigt är det viktigt att verksamheten får den tid som behövs
för ett bra övertagande och vi valde därför att stödja förslaget om förlängning av det
nuvarande avtalet.
Vi fick också garantier för att regionfullmäktiges beslut att återta ambulansdistrikt 2 i egen
regi kommer att respekteras. Likaså ett brett stöd i nämnden för vårt yrkande om att
intensifiera arbetet med att förbereda för övertagandet och att övertagandet ska ske när
optionen löper ut den 1 februari 2021. Därmed känner vi oss trygga i att så kommer att ske.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Protokollsanteckning gällande ”Förlängning avtal
ambulanssjukvård” ärende 8, Hälso- och sjukvårdsnämnden 201901-17
Sverigedemokraterna har tidigare varit för att ta tillbaka ambulansdistrikt två i egen
regi. Det är dock viktigt att övertagandet sker på ett korrekt och patientsäkert vis.
Det har kommit indikationer på att så inte kan ske inom den tidigare tidsramen. Vi
anser där av att det är av vikt att avtalet förlängs för att få ett ordnat övertagande.
Det är beklagligt att arbetet med övertagandet inte har startat i rimlig tid, och att
det nu krävs akutlösningar för att få verksamheten att gå ihop.
För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)
Mats Erlandsson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2019-01-17
Ärende 8 Förlängning avtal för ambulanssjukvård
Regionfullmäktige fattade i april 2018 beslut om att distrikt 2 skulle återgå i egen regi.
Beklagligt nog har inte arbetet med återtagande nått så långt som vi önskat, varför vi ställer
oss bakom förlängning av avtalet. Detta för att övergången för personal och säkerheten för
patienterna ska löpa smidigt.
Vi ställer oss bakom S yrkande att detta arbete måste intensifieras för direkt övertag när
avtalstiden löper ut.
Ambulansverksamhet drivs bäst i egen regi, för långsiktighet, för en sammanhållen vårdkedja
och för såväl patienternas som personalens bästa att en gång för alla få lugn och ro.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-01-17

Ärende 9. Förlängning av avtal Simrishamns sjukhus
Vi socialdemokrater är måna om verksamheten på Simrishamns sjukhus och är därför beredda
att förlänga avtalet med Praktikertjänst AB om det är nödvändigt för att säkerställa driften
medan upphandlingsprocessen av ett nytt vårdavtal pågår.
Däremot är vi kritiska till att ärendet behandlas på nämnden utan att vi som opposition fått
möjlighet att delta i beredningsprocessen på det sätt som är brukligt. Det gör det svårare för
oss att fatta ett informerat beslut och spela en konstruktiv roll i nämndens arbete.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde 2019-01-17
Ärende 9 Förlängning av avtal Simrishamns sjukhus
Vi förlorade i Regionfullmäktige att Simrishamn skulle tas över i egen regi, men vår åsikt har
vi kvar.
Vi ser inte vinster med att sjukhus drivs i privat regi. En sammanhållen vård med
kompetensutveckling och kompetensförsörjning driver vi bäst själva. Egen regi är hållbart
över tid och inte i händerna på avtalsperioders och överklagandens nyckfullhet. Vi ser det som
ett bättre sätt att säkra medborgarnas vårdbehov och värna skattebetalarnas pengar.
För personalens del ska de inte behöva byta arbetsgivare för att få bättre villkor, som Skånes
största arbetsgivare ska vi vara bäst.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation gällande ”Motion öka tillgången till äldrepsykiatriska
mottagningar” ärende 11, Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-17
2016 tog 41 personer över 65 år sitt liv i Skåne, vilket är nästan 30% av alla suicid i
Skåne under det året. Depression är den vanligaste orsaken till självmord bland
äldre och det är viktigt att dessa personer får den hjälp de behöver.
Att tillskapa äldrepsykiatrisk kompetens som är nåbar för alla Skånes invånare är
viktigt. I dagsläget finns endast en äldrepsykiatrisk mottagning, och denna ligger i
Helsingborg. Vi anser att det exkluderar en majoritet av Skånes befolkning. För att
uppnå en jämlik vård bör fler äldrepsykiatriska mottagningar öppnas upp.
I motionssvaret lyfts äldremottagningar inom vårdval Skåne upp, dessa kan vara en
god start i arbetet med äldres psykiska hälsa. Men dessa bemannas inte med den
specialistkompetens som en äldrepsykiatrisk mottagning har. Det är därför viktigt
att särskilja dessa.
Med hänvisning till ovan yrkade Sverigedemokraterna bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
Mats Erlandsson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: regionskane@sverigedemokraterna.se | Hemsida: skane.sverigedemokraterna.se

