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Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till
sammanträde.
Tid:
Plats:

2019-10-17 kl. 09:30-14:00
Rum 114, Rådhus Skåne, Västra storgatan 12, Kristianstad

Gruppmöte 09:00-09:30
 Allians för Skåne, rum 105
 Socialdemokraterna, rum 107
 Sverigedemokraterna, rum 103

1. Val av justeringsperson

2. Verksamhetsinformation

1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar.
2. Ekonomisk månadsuppföljning. Verksamhetscontroller Åsa Tranesjö
3. Utbildning avseende tillgänglighet, patienträttigheter och EU-vård.
Enhetschef Christina Ståhl.
4. Central prioritering av ST-tjänster i Region Skåne - förslag och
process. Ledningsstrateg Ronny Wain

3. Anmälan av delegationsbeslut HSN - oktober
Diarienummer 1900002

Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

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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Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
delegation sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2019-10-09

4. Anmälan av informationshandlingar HSN - oktober
Diarienummer 1900003

Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger sammanställningen till
handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden sedan föregående
nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2019-10-09

5. Principer för medel till utvecklings– och innovationsinsatser för en
förbättrad tillgänglighet
Diarienummer 1900484

Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer principer för fördelning av
medel till utvecklings- och innovationsinsatser för en förbättrad
tillgänglighet.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget och verksamhetsplan för 2020 (2019-06-1718, § 32) anslagit 128,9 miljoner kronor till hälso- och sjukvårds-nämnden
för att premiera de sjukhus som har verkat för en god tillgänglighet och
möjliggjort innovationer och utveckling. I detta ärende fastställer hälso- och
sjukvårdsnämnden principer för fördelning av dessa medel.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-08
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6. Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning - revidering
Diarienummer 1802196

Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderad delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden en reviderad delegationsordning. Tillägget är att hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott beslutar om fördelning av medel till utvecklings- och innovationsinsatser för en förbättrad tillgänglighet i enlighet med, av hälso- och
sjukvårdsnämnden, fastställda principer upp till och med fem miljoner
kronor per ansökan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-08
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

7. Central prioritering av ST-tjänster inom Region Skåne 2020
Diarienummer 1900477

Ordförandens förslag
1. Centralt prioriterade ST-utrymmen för 2020 fördelas enligt förslag
och finansieras med avsatta medel i hälso- och sjukvårdsnämndens
internbudget för 2020.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden tar årligen beslut om centralt prioriterade ST(specialisttjänstgörings-)utrymmen riktade till särskilt prioriterade
läkarspecialiteter. För år 2020 föreslås att 36 ST-utrymmen fördelas enligt
beslutsförslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-12

8. Delning av verksamhetsområde rehabilitering mellan
sjukhusstyrelse Ystad och Kristianstad
Diarienummer 1900253

Ordförandens förslag
1. Verksamhetsområde rehabilitering delas mellan sjukhusstyrelse
Ystad och sjukhusstyrelse Kristianstad och tillhörande finansiella
förändringar genomförs enligt föreliggande förslag.
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Sammanfattning
I detta ärende ställer sig hälso- och sjukvårdsnämnden bakom att föreslagen
delning sker för VO Rehabilitering, som idag både budget- och
ansvarsmässigt är organiserat under Sjukhusstyrelse Ystad, samt att
underenheten Rehabilitering Kristianstad organisatoriskt överflyttas till
Sjukhusstyrelse Kristianstad. Delningen av VO Rehabilitering föreslås träda
ikraft den 1 januari 2020. Sjukhusstyrelse Ystad respektive Kristianstad har
fattade likalydande beslut och hälso- och sjukvårdsnämnden fattar slutligt
beslut i enlighet med reglemente för styrelse och nämnder om vilket
regionfullmäktige beslutade 2018-12-10-11, § 126.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-18
2. Sjukhusstyrelse Ystads beslut 2019-09-17 § 23
3. Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut 2019-09-23 § 33

9. Organisatorisk överflyttning av hudmottagningen i Trelleborg
Diarienummer 1900432

Ordförandens förslag
1. Hudmottagningen i Trelleborg överförs organisatoriskt från
Helsingborgs lasarett till Lasarettet Trelleborg från och med den 1
januari 2020.
Sammanfattning
Hudmottagningen i Trelleborg tillhör organisatoriskt Helsingborgs lasarett.
Nu finns förslag om att hudmottagningen på Trelleborgs lasarett
organisatoriskt flyttas över från Helsingborgs lasarett till Lasarettet
Trelleborg. Detta med anledning av att de båda sjukhusen sedan årsskiftet
2018/2019 tillhör olika förvaltningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-19
2. Sjukhusstyrelse Trelleborgs beslut 2019-09-18 § 26
3. Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut 2019-09-27 § 41

10. Organisatorisk överflyttning av ögonmottagningen i Trelleborg
Diarienummer 1900431

Ordförandens förslag
1. Ögonmottagningen i Trelleborg överförs organisatoriskt från
Helsingborgs lasarett till Lasarettet Trelleborg från och med den 1
januari 2020.
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Sammanfattning
Ögonmottagningen i Trelleborg tillhör organisatoriskt Helsingborgs lasarett.
Nu finns förslag om att ögonmottagningen på Trelleborgs lasarett
organisatoriskt flyttas över från Helsingborgs lasarett till Lasarettet
Trelleborg. Detta med anledning av att de båda sjukhusen sedan årsskiftet
2018/2019 tillhör olika förvaltningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-19
2. Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut 2019-09-27 § 40
3. Sjukhusstyrelse Trelleborgs beslut 2019-09-18 § 27

11. Handlingsplan jämlik demensvård i Skåne 2019
Diarienummer 1900448

Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer den uppdaterade
handlingsplanen för jämlik demensvård i Region Skåne för 2019
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår två miljoner kronor för 2019
till Skånes universitetssjukvård (Kunskapscentrum demens) från
hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för att genomföra
handlingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2016 beslutat om en strategisk plan för
jämlik demensvård i Region Skåne och till denna har årligen tagits fram en
handlingsplan med tillhörande tilldelning av ekonomiska resurser ur hälsooch sjukvårdsnämndens internbudget.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-09-06
2. Handlingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne för 2019

12. Förstärkning av dialysvården
Diarienummer 1900466

Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar 44 miljoner kronor till
dialysvården och njursjukvården i Region Skåne i enlighet med
nedanstående tabell.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har beslutat om ökad tilldelning av budgetmedel för
förstärkning av dialysvård och njursjukvård i Region Skåne (§32 2019-0617). Aktuellt ärende beskriver hur dessa medel skall användas på kort och
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lång sikt inkluderande prevention och utveckling och utifrån användningen
fördelas mellan berörda sjukhusstyrelser.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-08
2. Rapport: Utredning av behovet av kapacitetsökning inom
vårdområde njurmedicin 20171220
3. Satsning för att klara njursjukvården i Region Skåne 2019

13. Utredning av förutsättningar för ett samlat screeningcentrum
Diarienummer 1900467

Ordförandens förslag
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett samlat screeningcentrum i Region Skåne.
Sammanfattning
Aktuellt ärende beskriver nuvarande och kommande screeningprogram i
Region Skåne. Det finns ingen övergripande samordning av de screeningprogram som finns idag och de som är under införande. En utredning av ett
gemensamt screeningcentrum i Region Skåne bör ske för att klarlägga
eventuella samordningsvinster.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-08

14. Remiss. Komplementär och alternativ medicin och vård
Diarienummer 1900399

Ordförandens förslag
1. Region Skåne avger yttrande på remiss av SOU 2019:15
Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap
och dialog samt SOU 2019:28 ny lagstiftning.
Sammanfattning
Regeringen uppdrog 2017 åt en särskild utredare att kartlägga och lämna
förslag i frågor om ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan
vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-02
2. Yttrande 2019-10-02
3. Remissbrev 2019-07-01
4. SOU 2019:15 Komplementär och alternativ medicin- säkerhet,
kunskap och dialog
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5. SOU 2019:28 ny lagstiftning

15. Remiss. Organbevarande behandling för donation
Diarienummer 1900429

Ordförandens förslag
1. Region Skåne avger yttrande på remiss av SOU 2019:26
Organbevarande behandling för donation.
Sammanfattning
Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig
och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor.
Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och svenskarnas höga
donationsvilja.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-10-04
2. Yttrande 2019-10-04
3. Remissmissiv 2019-08-12
4. SOU 2019:26 Organbevarande behandling för donation

Gilbert Tribo
Ordförande

Enligt uppdrag
Fredrik Johansson
Sekreterare
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