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Protokoll från sjukvårdsnämnd Kryhs sammanträde
Tid:

2018-12-05 13:00-15:30

Plats:

Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande
Per Einarsson (KD), 2:e vice ordförande
Irene Nilsson (S), 1:e vice ordförande
John Roslund (M)
Lisa Kvarnbäck (MP)
Åsa Erlandsson (--)
Adéle Ceimertz (M)
Sten Andersson (S), tjg ersättare
Anna Mannfalk (M), tjg ersättare
Pia Andorff (S), tjg ersättare
Carl Erik Flodmark (MP), tjg ersättare
Ersättare
Alexander Svensson (M)
Daniel Petersen (S)
Anita Peterson (V)
Susanne Bäckman (L)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Övriga
Karin Bengtsson, t f förvaltningschef
Peter Sigsjö, hälso- och sjukvårdsstrateg
Anders Fransson, ekonomichef
Bruno Malmlind, HR-chef
Ylva Månsson, Kommunal
Martin Ekstrand, Vårdförbundet
Sten Östenson, Läkarförbundet
Anders Westin, politisk sekreterare (S)
Mattias Svensson, politisk sekreterare (KD)
Gustaf Hallqvist, sekreterare

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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§ 55 Val av justeringsperson

Per Einarsson (KD) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 56 Information

1. Tf förvaltningschefen informerar.

§ 57 Anmälan av informationshandlingar
Diarienummer 1800006

Sjukvårdsnämnd Kryhs beslut
1. Sjukvårdsnämnd Kryh lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående möte.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2018-11-28

§ 58 Uppföljning efter oktober månad
Diarienummer 1703869

Sjukvårdsnämnd Kryhs beslut
1. Sjukvårdsnämnd Kryh godkänner uppföljning och prognos för 2018
per oktober månad för förvaltning Kryh och lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Resultat per oktober månad samt prognos för 2018 för Skånevård Kryh.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-19
2. Månadsrapport oktober 2018

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

Sjukvårdsnämnd Kryhs beslut
1. Sjukvårdsnämnd Kryh avger yttrande till Region Skånes revisorer
enligt föreliggande förslag.

Region Skåne
Sjukvårdsnämnd Kryh
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Sammanfattning
Revisorerna i Region Skåne samt i tolv Skånska kommuner1 har genomfört
en granskning av Region Skånes och dessas kommuners roll i
implementeringen av hälso- och sjukvårdsavtalet som träffades mellan
Region Skåne och de skånska kommunerna 2016. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om Region Skåne bedriver ett effektivt och ändamålsenligt arbete med att stödja kommunerna vid implementeringen av hälsooch sjukvårdsavtalet för att skapa förutsättningar för att uppnå de mål och
syften som anges i avtalets avsiktsförklaring. I detta ärende avger
sjukvårdsnämnd Kryh sitt yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-19
2. Yttrande HS-avtalet Kryh

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

Sjukvårdsnämnd Kryhs beslut
1. Sjukvårdsnämnd Kryh avger yttrande till Region Skånes revisorer
enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat fastighetsinvesteringar i Region Skåne. Det
övergripande syftet med granskningen har varit att ge revisorerna ett
underlag för att bedöma om Region Skånes investeringar och projekt i
framtidens sjukhus är ändamålsenliga och effektiva. Den samlade
bedömningen är att den nya investeringsprocessen från 2016 är
ändamålsenlig och effektiv sett till framtidens sjukvård och utmaningar.
Dock påvisar granskningen ett antal brister och pekar på förbättringsområden då den nya processen är under implementering och utveckling.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-20

§ 61 Intiativärende palliativa vården - återrapportering XI
Diarienummer 1702061

Sjukvårdsnämnd Kryhs beslut
1. Sjukvårdsnämnd Kryh lägger informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lägger en
gemensam protokollsanteckning enligt bilaga.
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Sjukvårdsnämnd Kryh
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Sammanfattning
I detta ärende lämnas information om processen kring den palliativa
slutenvården i Trelleborg i enlighet med beslut i tidigare initiativärende i
frågan.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-12-05

§ 62 Rapporter

_____________________________________________________________
Ordföranden, Maria Nyman Stjärnskog, avslutar sammanträdet genom att
tacka alla ledamöter och ersättare i nämnden för ett gott samarbete under
den nu avslutade mandatperioden. Ordföranden tackar även de tjänstemän
som har arbetat med nämnden, och riktar ett särskilt tack till Karin
Bengtsson, som varit tillförordnad förvaltningschef under större delen av
2018 och som avgår med pension vid årsskiftet 2018/2019.
Därefter riktar 2:e vice ordförande, Per Einarsson, ett stort tack till ordföranden från hela nämnden för hennes sätt att leda nämndens arbete.
_____________________________________________________________
Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare
Justeras 2018-12-11

Maria Nyman Stjärnskog
Ordförande

Region Skåne
Sjukvårdsnämnd Kryh

Per Einarsson
2:e vice ordförande

Kryh § 61 181205

Protokollsanteckning

6. Initiativärende palliativa vården återrapportering XI
Den palliativa vården i Trelleborg har hanterats undermåligt i mer än två års tid och vi
beklagar att ett öppnande ännu inte har kommit till stånd. Frågan har dragits i långbänk på
ett sätt som är ovärdigt denna patientgrupps behov och intressen och givet de löften som har
utfärdats i frågan.
Efter vårt initiativärende om skriftliga återrapporteringar till nämnden är detta nu den elfte i
ordningen sedan september 2017. Allians för Skåne har genom en rad yrkanden,
återkommande under hela processen drivit på för ett öppnande. Vi har också understrukit
vikten av att öppnandet sker i form av specialiserad palliativ vård och inget annat.
Palliativ vård är av Socialstyrelsen definierad som prio-ett sjukvård och måste hanteras
därefter. Det är helt nödvändigt att processen går framåt och att ett öppnande sker snarast
möjligt.
För Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd Kryh, den 5 december 2018
Per Einarsson (KD)
Adéle Ceimertz (M)
Susanne Bäckman (L)

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.

