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§ 54 Val av justeringsperson
Anna-Lena Hogerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 55 Verksamhetsinformation
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar.
− Covid-19
2. Ekonomisk månadsuppföljning mars med analys. Verksamhetscontroller
Åsa Tranesjö.
§ 56 Anmälan av delegationsbeslut HSN april
Ärendenummer: 2020-POL000002
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
delegation sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2020-04-08

§ 57 Anmälan av informationshandlingar HSN april
Ärendenummer: 2020-POL000003
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 2020-04-08
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§ 58 Månadsuppföljning mars med analys och prognos HSN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer föreliggande uppföljning och
prognos per mars 2020 för hälso- och sjukvårdsnämnden och lägger
informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Peter Ahlbom (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en redovisning av utfallet per mars 2020 jämfört med
budget och helårsprognos dels för nämnden och dels för hela hälso- och
sjuvårdsektorn.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-14
2. Månadssammandrag mars 2020 – HS sektorn

§ 59 Förändrade ersättningar med anledning av tillfälligt statsbidrag för
moms på bemanningstjänster - HSN
Ärendenummer: 2020-POL000040
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet för ytterligare
beredning.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende beskrivs förändringar av avtalade ersättningsnivåer kopplade till avtal
ingångna med leverantörer av vårdtjänster, vilka inte har rätt till ersättning för
faktiska momskostnader (vilket kommuner och regioner har), antingen i enlighet
med Lagen om Offentlig Upphandling eller i enlighet med Lagen om Valfrihetssystem. Anledningen är regeringens förslag i budget 2020 om ett tillfälligt
statsbidrag till regionerna för mervärdeskostnader för hyrpersonal inom vården.
Yrkanden
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S), Peter
Ahlbom (V), Marlen Ottesen (SD) och tjänstgörande ordförande Anna
Mannfalk (M), att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit detsamma.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-15
2. Bilaga leverantörer upphandlade i enlighet med LOU.
3. Reviderat förfrågningsunderlag BVC
4. Förtydligande reviderat förfrågningsunderlag BVC
5. Reviderat förfrågningsunderlag BMM
6. Förtydligande reviderat förfrågningsunderlag BMM
7. Reviderat förfrågningsunderlag allmän tandvård för barn och unga vuxna
8. Ersättningsberättigade åtgärder allmän tandvård för barn och unga vuxna
9. Reviderat förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn och unga
vuxna
10. Ersättningsberättigade åtgärder specialiserad tandvård för barn och unga
vuxna
11. Ersättning per uppdragsområde mellan Region Skåne och
Folktandvården AB
12. Prislista uppsökande verksamhet 2020

§ 60 Förslag till Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag 2021 samt
uppdrag till hälso- och sjukvård i egen regi och hälso- och sjukvårdsbudget
Ärendenummer: 2019-POL000107
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förslag till uppdrag och hälso- och
sjukvårdsbudget enligt fastställd nämndstruktur till regionstyrelsen, som
underlag inför beredning av Region Skånes verksamhetsplan och budget
2021 med plan för 2022-23.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
Peter Ahlbom (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram förslag till uppdrag och hälso- och
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sjukvårdsbudget enligt fastställd nämndstruktur till regionstyrelsen, som
underlag inför beredning av Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021
med plan för 2022-23. Ärendet innehåller Region Skånes hälso- och
sjukvårdsuppdrag samt uppdrag till vård i egen regi, sjukhusstyrelser och
nämnder, 2021 med förslag på regionbidragsfördelning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-05
2. Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag 2021
3. Region Skånes uppdrag för vård i egen regi, sjukhusstyrelser och
nämnder 2021
4. Uppföljningsbilaga Uppdrag HS 2021

§ 61 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdcentral
Ärendenummer: 2020-POL000088
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem för vårdcentral i enlighet med lagen om valfrihet (LOV)
gällande år 2020, att gälla från 2020-05-01.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden reviderat
förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för vårdcentral för 2020 gällande
förtydligande text avseende hantering och dokumentation för digitala
vårdtjänster inkluderande resursenhet för digitala vårdtjänster och digitala
vårdtjänster som tillhandahålls av annan än Leverantören.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-24
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för vårdcentral gällande år
2020
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem för
vårdcentral gällande år 2020

§ 62 Specialistmottagning för familjär hyperkolesterolemi (FH)
Ärendenummer: 2019-POL000078
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden remitterar förslaget att ge sjukhusstyrelse
SUS ett utökat regionalt uppdrag avseende en solidariskt finansierad
specialistmottagning för Familjär hyperkolestrolemi till samtliga
sjukhusstyrelser för yttrande senast 2020-09-25.
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Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Peter Ahlbom (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören har efter samråd med sjukhusen i Region
Skåne tagit fram plan för införande av specialiserad mottagning för Familjär
Hyperkolestrolemi. Kunskapsstyrningsorganisationen har beslutande organ på
plats och kan enligt uppdraget ta ställning till vårdprogrammet och dess
implementering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-25

§ 63 Organiserad prostatacancertestning
Ärendenummer: 2020-POL000185
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne flyttar fram planerad start av pilottest, inför införande av
organiserad prostatacancertestning, till efter sommaren 2020 med anledning
av COVID-19 utbrottet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2018-06-27 § 120 om införande av
organiserad PSA-testning och medel avsattes i Budget 2019 för ändamålet. En
projektgrupp har under 2019 genomfört ett omfattande arbete med förstudie, analys
och därefter framtagande av metod och system för genomförande av en pilottest
inför införande av organiserad prostatacancertestning. Piloten var planerad att starta
under mars-april 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-18

§ 64 Strategisk plan för specialiserad palliativ vård i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000053
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer strategisk plan för specialiserad
palliativ vård och annan avancerad sjukvård i hemmet för perioden 20202025.
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Protokollsanteckning
Peter Ahlbom (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2018-12-14 § 210 om att en ny
strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan avancerad sjukvård i
hemmet ska tas fram inom ramen för framtidens hälsosystem. Planen ska gälla
under perioden 2020-2025 och omfatta även palliativt omhändertagande inom
övriga verksamheter, exempelvis sjukhus. Hälso- och sjukvårdsnämnden
remitterade 2020-03-04 § 32 den strategiska planen till primärvårdsnämnden för
yttrande. Primärvårdsnämnden har 2020-04-01 avgett yttrande och tillstyrker
förslaget.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-01
2. Strategisk plan för specialiserad palliativ vård och annan avancerad
sjukvård i hemmet, 2020-2025
3. Yttrande från primärvårdsnämnden

§ 65 Senare ikraftträdande av reviderat förfrågningsunderlag för allmän
och specialiserad tandvård för barn och unga vuxna
Ärendenummer: 2020-POL000043
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden flyttar fram ikraftträdande av reviderat
förfrågningsunderlag, enligt hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 202003-04 §§ 36 och 37, för allmän och specialiserad tandvård för barn och
unga i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) 2020 att gälla från och
med 2020-10-01. Därmed upphävs beslutet om ikraftträdande 2020-0601.
Sammanfattning
Utifrån rådande situation kopplat till covid-19, finns ett behov av att flytta fram
ikraftträdande av reviderat förfrågningsunderlag för allmän och specialiserad
tandvård för barn och unga i enlighet med lagen om valfrihet (LOV) att gälla
från och med 2020-10-01. Revideringen gäller en ny modell avseende urval till
tandregleringsbehandling inom den allmänna och specialiserade tandvården för
barn och unga vuxna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-31
2. Förfrågningsunderlag allmän tandvård för barn och unga vuxna
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag allmän tandvård för barn och
unga vuxna
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4. Ersättningsberättigade åtgärder allmän tandvård för barn och unga vuxna
5. Förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn och unga vuxna
6. Förtydligande till förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn
och unga vuxna
7. Ersättningsberättigade åtgärder specialiserad tandvård för barn och unga
vuxna
8. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-03-04 § 36
9. Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2020-03-04 § 37

§ 66 Motion. Fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne
Ärendenummer: 2019-POL000098
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Peter Ahlbom (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda hur Region Skåne kan ändra förfrågningsunderlaget till vårdcentralerna för att öka tillgången till psykolog, med målet att
det ska finnas tillgång till psykolog på varje vårdcentral och att uppdraget
slutförs innan förfrågningsunderlaget för 2021 ska antas.
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Anna Mannfalk (M) yrkar bifall till ordförandens
förslag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Peter Ahlbom (V) och AnnaLena Hogerud (S), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande voteringsproposition:
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Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mätta Ivarssons (MP) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Urban Widmark (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per Einarsson (KD), Camilla Mårtensen (L), Marlen Ottesen (SD), Camilla Nordström
(SD), Mattias Kristiansson (SD) och tjänstgörande ordförande Anna Mannfalk
(M)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Peter Ahlbom
(V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat att bifalla ordförandens
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-03-05
2. Motion 2019-09-24

§ 67 Remiss. Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 HSN
Ärendenummer: 2019-POL000112
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande på remiss på Regional
kulturplan för Skåne 2021-2024.
Protokollsanteckning
Peter Ahlbom (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över regional
kulturplan för Skåne 2020-2024. Region Skåne ingår i kultursamverkansmodellen som regleras av Förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet (2010:2012). En förutsättning för att Region Skåne
ska få fördela statliga medel är att en regional kulturplan tas fram i samverkan
med kommunerna och i samråd med kulturlivet och civilsamhället.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-05
2. Yttrande 2020-03-05
3. Kulturnämndens beslut 2020-02-13 § 4
4. Remissversion av Regional kulturplan för Skåne 2020-2024

§ 68 Remiss. En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för
rehabilitering
Ärendenummer: 2020-POL000092
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne avger yttrande på remiss SOU 2020:06 En begriplig och
trygg sjukförsäkring till Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att yttra sig över remiss SOU 2020:06 En
begriplig och trygg sjukförsäkring. En särskild utredare har analyserat delar av
de regler som gäller sjukförsäkringen. Utredningen har bland annat analyserat
hur begreppet normalt förekommande arbete har tillämpats. Utredningen har
även analyserat vilka fysiska och mentala förmågor man kan kräva för att
hänvisa någon till ett normalt förekommande arbete. Delbetänkandet redovisar
här dessa frågor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-05
2. Yttrande 2020-03-05
3. Remissmissiv 2020-02-05
4. Remiss SOU 2020:06 En begriplig och trygg sjukförsäkring

§ 69 Svar på initiativärende - Förbättra tillgängligheten inom Öron-NäsaHals-vården
Ärendenummer: 2019-POL000092
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att initiativärendet är besvarat genom
hälso- och sjukvårdsdirektörens redovisning i ärendet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
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Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-05 föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören ska få i
uppdrag att genomföra ett antal åtgärder inom öron-näsa-halsspecialiteten i syfte
att öka tillgängligheten. Ett antal åtgärder är genomförda eller pågående.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-26
2. Initiativärende 2019-12-05

§ 70 Initiativärende. Använd Skånes samlade vårdkapacitet för att hantera
Covid-19-pandemin
Ärendenummer: 2020-POL000196
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att initiativärendet är besvarat.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Peter Ahlbom (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15 föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag
att initiera en dialog med privata vårdgivare angående hur den vårdkapacitet de
förfogar över kan ställas om och användas för att på bästa sätt bidra till
hanteringen av den pågående Covid-19-pandemin, att en översyn görs av vilka
optioner i befintliga avtal som kan användas för att på snabbast möjliga sätt
ställa denna vårdkapacitet till regionens förfogande, att direktupphandling
används i de fall där optioner i befintliga avtal inte är tillräckliga för att uppnå
detta mål.
Yrkanden
Tjänstgörande ordförande Anna Mannfalk (M) yrkar bifall till ordförandens
förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Peter Ahlbom (V), bifall till initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
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sjukvårdsnämnden har bifallit ordförandens yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Urban Widmark (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per Einarsson (KD), Camilla Mårtensen (L), Marlen Ottesen (SD), Camilla Nordström
(SD), Mattias Kristiansson (SD) och tjänstgörande ordförande Anna Mannfalk
(M)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Peter Ahlbom
(V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat att bifall ordförandens
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-15
2. Initiativärende 2020-04-15

Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2020-04-28

Anna Mannfalk
Tjänstgörande ordförande

Region Skåne

Anna-Lena Hogerud
2:e vice ordförande

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 20-04-15
Ärende 5. Månadsuppföljning mars med analys och prognos HSN
Ekonomin för Hälso- och sjukvårdsnämnden har fortsatt stora negativa
avvikelser gentemot budget. Det är tydligt att budgeten är underfinansierad och
att de specialiserade vårdvalen fortsätter att belasta Hälso- och
sjukvårdsnämnden på ett negativt sätt.

För Vänsterpartiet

Peter Ahlbom

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15

Ärende 6. Förändrade ersättningar med anledning av tillfälligt statsbidrag för moms på
bemanningstjänster - HSN
Inför beslut i detta ärende har i vanlig ordning företrädare för de privata vårdgivare som berörs
av momskompensationen erbjudits att lämna synpunkter. Inför sammanträdet har det dock
framkommit att denna inbjudan kom väldigt sent, i synnerhet med tanke på påskhelgen och
Covid-19-pandemin, och att de privata vårdgivarna därmed inte upplever att det funnits
utrymme för en tillräckligt ingående dialog i frågan. Därför ansåg vi att ärendet behövde
återremitteras för att säkerställa att det beslut som fattas är välgrundat och förankrat hos berörda
parter.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15

Ärende 7. Förslag till Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag 2021 samt uppdrag till
hälso- och sjukvård i egen regi och hälso- och sjukvårdsbudget
I förslaget till fördelning av sjukvårdens regionbidrag för 2021 saknas liksom föregående år
uppräkning för demografi, samtidigt som uppräkningen för medicinsk och teknisk utveckling
är hälften så stor som normalt. Det skulle i praktiken innebära ett sparkrav på nästan 600
miljoner kronor under kommande år, utöver det sparkrav på närmare 900 miljoner för 2020 som
fortfarande hänger över skånsk sjukvård, trots den pågående Covid-19-pandemin.
Den skånska hälso- och sjukvården var underfinansierad redan innan Covid-19-pandemin. Nu
är behovet av en rejäl resursförstärkning större än någonsin. Det är djupt oroande att det
borgerliga styret inte verkar vara beredda att ompröva sin nedskärningspolitik ens under den
rådande krisen.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
HSN 2020-04-15
Ärende 7. Förslag till Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag 2021
samt uppdrag till hälso- och sjukvård i egen regi och hälso- och
sjukvårdsbudget
Vänsterpartiet väljer att inte delta i beslutet. Vänsterpartiet återkommer med eget
budgetförslag i regionfullmäktige. I övrigt, är Vänsterpartiet kritiska till att det ordinarie
budgetarbetet ska fortlöpa under rådande pandemi, med dess konsekvenser för
verksamheterna i Region Skåne. Konsekvenser som vi i nuläget inte inser vidden av. Därför
är det näst intill omöjligt att planera för en budget, innan de verksamhetsmässiga och
ekonomiska konsekvenserna blir tydligare. Det enda rimliga är att skjuta upp budgetbeslutet i
juni till ett regionfullmäktigemöte i höst.

För Vänsterpartiet

Peter Ahlbom

Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15.
Ärende 7
”Förslag till Region Skånes Hälso- och sjukvårdsuppdrag 2021 samt
uppdrag till hälso- och sjukvård i egen regi och hälso- och sjukvårdsbudget”

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi kommer att lägga en egen
budget där vi redogör för våra satsningar inom den skånska vården.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
2020-04-15
Protokollsanteckning
Ärende 7: Förslag till Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag
2021 samt uppdrag till hälso- och sjukvård i egen regi och hälsooch sjukvårdsbudget.
Miljöpartiet kommer att lägga en egen budget för Region Skåne och avstod därmed från att
delta i beslutet.
Hälso- och sjukvården i Region Skåne är under stor ekonomisk press. Alliansen har i tidigare
budgetar fördubblat effektiviseringskraven från 1 procent till 2 procent och helt slopat
uppräkningen för demografi, samt infört riktade sparkrav. De här besparingarna slår även
under nästa år, vilket bland annat betyder psykiatrin i det förslag som ligger fortsätter att vara
underfinansierad.
Coronapandemin sätter ytterligare press på sjukvården, inklusive psykiatrin. När beslutet i
HSN togs var planen att budgeten skulle antas av regionfullmäktige i juni, men så kommer nu
inte att ske. Den osäkra situationen gör att budgeten skjuts till hösten. Därmed är det omöjligt
att redan nu avgöra hur fördelningen mellan olika styrelser och nämnder ska se ut. Med det
sagt vill Miljöpartiet vara tydliga med att resurserna till psykiatrin var otillräckliga redan
innan situationen med Coronaviruset. Det har HSN inte tagit hänsyn i det här beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15

Ärende 9. Specialistmottagning för familjär hyperkolesterolemi (FH)
Det är glädjande att vårt förslag om att inrätta specialistmottagningar för diagnoserna CFS/ME,
EDS och FH, som bifölls av hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-25, nu resulterat i en
konkret plan för åtminstone en av dessa mottagningar. Det är angeläget att förstärka såväl
arbetet med tidig upptäckt av familjär hyperkolesterolemi som den förebyggande vården av de
diagnostiserade patienterna. Det kommer inte bara leda till bättre vård för patientgruppen, utan
också till besparingar för sjukvården.
Dessa besparingar kommer dock att uppstå först på längre sikt och vi är därför kritiska till att
förslaget i praktiken är helt ofinansierat. Det borgerliga styret verkar inte vara beredda att skjuta
till några nya resurser, utan föreslår istället att specialistmottagningen ska finansieras
”solidariskt” av sjukhusen själva inom befintliga ekonomiska ramar. Den skånska
sjukhusvården är redan idag underfinansierad, vilket innebär att ett utökat uppdrag utan
medföljande resurstillskott antingen kommer att leda till ytterligare nedskärningar i befintlig
verksamhet, eller till växande underskott. Det finns många ord man kan använda för att beskriva
en sådan finansieringsmodell. Solidarisk är inte ett av dem.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protkollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 200415
Ärende 9. Specialistmottagning för familjär hyperkolesterolemi (FH)
Ett utökat regionalt uppdrag för SUS avseende mottagning för familjär
hyperkolesterolemi ser Vänsterpartiet som något positivt. Däremot vill
Vänsterpartiet återkomma i budgetarbetet gällande finansieringen av
mottagningen. Det är inte rimligt att sjukhusstyrelserna ska finansiera detta.

För Vänsterpartiet

Peter Ahlbom

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 200415
Ärende 11. Strategisk plan för specialiserad palliativ vård i Region Skåne
Vänsterpartiet stödjer målen i denna strategiska plan och är glada över att vi nu
antagit en ny plan för framtiden. Vi är också oerhört glada över att den
specialiserade palliativa vården undslapp upphandling och även fortsatt kan
bedrivas i ett sammanhållet vårdsystem. Inom det här området behövs fortsatt
utvecklingsarbete både inom den specialiserade och allmänna palliativa vården
för att nå de mål som planen sätter upp. Det handlar exempelvis om så kallade
brytsamtal för att nämna något. För att ha en realistisk chans att nå målen i
planen är det avgörande att dessa beaktas i budget processerna framåt. Att nå
dessa mål kräver både ekonomiska möjligheter och ett politiskt fokus.
Avslutningsvis beklagar vi att den politiska styrgruppen för detta arbete kom in i
processen så sent som den gjorde, därför var det bra att planen gick vidare till
primärvårdsnämnden på remiss.

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Peter Ahlbom

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15
Reservation
Ärende 13: Motion. Fler psykologer på vårdcentralerna i Region
Skåne
Miljöpartiet föreslår i den här motionen att Region Skåne utreder hur förfrågningsunderlaget
till vårdcentralerna kan ändras för att öka tillgången till psykolog, med målet att det ska finnas
tillgång till psykolog på varje vårdcentral.
Det är en viktig förändring för att möta den psykiska ohälsan och göra det möjligt att tidigt
sätta in insatser när någon mår psykiskt dålig eller riskerar att hamna i psykisk ohälsa. Det i
sin tur skulle avlasta specialistpsykiatrin.
Det är därför med stor besvikelse vi ser att Alliansen inte bifaller motionen. Särskilt
anmärkningsvärt blir det när de själva, i motionssvaret, konstaterar att mer än en tredjedel av
vårdcentralerna i Skåne saknar en anställd psykolog. Det visar tyvärr allt för tydligt att
skrivningarna i det nuvarande förfrågningsunderlaget inte är tillräckliga. Det visar också att
patienterna i Skåne inte har tillgång till en jämlik vård, något som alla politiska partier säger
sig värna.
I sitt svar anger Alliansen att det bör vara upp till varje enskild vårdcentral att avgöra om
deras patienter har behov av en särskild yrkeskategori. Miljöpartiet vill därför påpeka att
vårdcentralerna redan idag har krav på sig att ha anställda läkare och sjuksköterskor. Det är
alltså inget konstigt att regionen ställer krav på bemanningen på vårdcentralerna. Särskilt
viktigt blir det här med tanke på att vårdcentralerna har ett primärvårdsansvar för psykisk
ohälsa. Det handlar bland annat om vuxna patienter som lider av lindriga till medelsvåra
ångesttillstånd, lindriga till måttliga depressioner, post-traumatiskt stressyndrom, svårare
kriser, utmattningssyndrom och vissa tvångssyndrom. Lika självklart som att regionen kräver
att vårdcentralerna har läkare och sjuksköterskor anställda, lika självklart borde det därför
vara att de också har en eller flera anställda psykologer för att klara sitt primärvårdsansvar för
psykisk ohälsa.
Utifrån detta reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15

Ärende 13. Motion. Fler psykologer på vårdcentralerna i Region Skåne
Psykisk ohälsa är ett växande problem och en av den skånska sjukvårdens största utmaningar
att hantera under kommande år. En stor del av det ansvaret ligger på primärvården och såväl
motionen som motionssvaret understryker att en betydande del av de som i dagsläget söker
hjälp på sin vårdcentral lider av någon form av psykisk ohälsa. Att stärka primärvårdens
förmåga att behandla psykisk ohälsa borde därmed vara en prioriterad fråga. Då vårt
bifallsyrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Protokollsanteckning

Hälso- och sjukvårdsnämnden 200415
Ärende 14. Regional kulturplan för Skåne 2021- 2024
Kopplingarna mellan kultur och hälso- och sjukvård är många och starka, inte minst vad gäller folkhälsa,
förebyggande behandling och rehabilitering. Från Vänsterpartiets sida tycker vi att det är positivt att
kulturens egenvärde lyfts fram, men vill gärna att den dynamiska rollen mellan kulturen som oberoende
demokratiinsats och medelsmottagande samhällsstärkare framhålls.
Vi hade också velat se att de medel som tillförs kulturområdet genom Region Skåne går under benämningen
”satsningar” istället för ”investeringar”, då ”investeringar” pekar på en önskan om återkastning medan
”satsningar” görs för att stärka området i enlighet med synen på kulturens egenvärde.


Hur ser ni på de fem utvecklingsområdenas fokus och inriktning? Är det något perspektiv som
saknas? Vi hade velat se ett tillägg kring mångfald och inkludering. Skåne är en geografiskt delad
region på många sätt, inte minst sett ur riskgruppsperspektiv. För att dra nytta av kulturens många
goda förebyggande egenskaper är det grundläggande att man lyckas nå dessa grupper. Klara mål
kring mångfald och inkludering hade underlättat detta.



Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden? Hur ser ni att den regionala
kulturplanen kan utgöra ett stöd i ert eget arbete? Genom tydliga formuleringar kring uppsökande
och riktad verksamhet (se ovan) samt ett tydligt uppdrag i att samordna politikens olika delar,
nämnder och beredningar i ett brett arbete för främjande av kultur över hela regionen.



Samverkan är viktig i genomförandet av kulturplanen. Har ni förslag på förändring av formerna för er
dialog med Region Skåne under nästa planperiod?



Områden där HSN kan bidra till ett starkare kulturområde:



Byta ut ”investeringar” mot ”satsningar”



Mångfald och integrering: tillägg



Kultur på recept



Samverkan mellan regionens nämnder för att främja en bred användning och ett brett stöd av
Skånes kulturtillgångar

Kristianstad 2020-04-20

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Peter Ahlbom

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15

Ärende 14. Remiss. Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 HSN
Socialdemokraterna kommer att framföra våra synpunkter på det föreliggande förslaget till
regional kulturplan i samband med att det ska behandlas i ansvarig facknämnd. Vi nöjer oss
därför här med att understryka att den grundläggande förutsättningen för att en kulturplan ska
kunna realiseras är att tillräckliga resurser avsätts för ändamålet.
En låg resurstilldelning till kulturen leder till ett minskat kulturutbud och en minskad tillgång
till kulturlivet för medborgarna i Skåne. Därför är det av yttersta vikt att den regionala
kulturbudgeten följer samhällets pris- och löneutveckling samt växer i takt med Skånes
befolkning.
I vårt budgetalternativ för 2020 föreslog vi en återställning av nedskärningarna som genomförts
tidigare under mandatperioden en utökad budget som uppgick till sammanlagt 21,5 miljoner
kronor mer än den antagna budgeten. Det är resurser som fortfarande fattas det skånska
kulturlivet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15

Ärende 16. Svar på initiativärende – Förbättra tillgängligheten inom Öron-Näsa-Halsvården
Detta initiativärende lämnades in inför nämndsammanträdet 2019-12-05. Eftersom beredningen
drog ut på tiden valde vi att även framföra våra förslag i form av ett yrkande när tillgängligheten
inom Öron-Näsa-Hals-vården behandlades i ett annat ärende vid sammanträdet 2020-01-23. Vi
fick då delvis gehör för våra förslag och jämkade oss med ordförandens reviderade förslag.
Därmed instämmer vi också nu i förslaget att anse initiativärendet besvarat.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-15

Ärende 17. Initiativärende. Använd Skånes samlade vårdkapacitet för att hantera Covid19-pandemin
Den skånska sjukvården hanterar just nu sin sannolikt enskilt största utmaning någonsin.
Verksamheten i egen regi har på kort tid genomfört en omställning där betydande resurser
omfördelats för att hantera den pågående krisen. Åtgärder har även vidtagits för att stödja de
privata vårdgivare som regionen har avtal med, samt göra det möjligt för personal i dessa
verksamheter att temporärt arbeta för regionen. Vissa optioner har dessutom utlösts. Om detta
har vi varit helt överens politiskt.
I de kontakter vi haft med representanter för privata vårdgivare har det emellertid också
framkommit att dessa anser sig ha både kapacitet och vilja att i större utsträckning bidra till
arbetet med att hantera den pågående pandemin, och därför välkomnar en mer ingående dialog
med Region Skåne om detta. Det ligger väl i linje både med initiativärendets konkreta förslag
och dess intention att säkerställa att alla vårdresurser i Skåne används där de gör mest nytta i
den krissituation vi nu befinner oss i. Vi beklagar att nämnden trots detta inte valde att bifalla
ärendet och reserverar oss följaktligen mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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