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Maria Nyman Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande
Bo Silverbern (M), tjänstgörande ersättare för AnnSofie Thuresson (M)
Peter Ollén (M), tjänstgörande ersättare för Albin Schyllert (M)
Julia Persson (M)
Anneli Eskilandersson (SD)
Birgitta Eriksson (S), tjänstgörande ersättare för Conny Bäck (S)
Monica Ero (S)
Martin Fridehjelm (S)
Fredrik Hanell (MP)
Susanne Bäckman (L)
Ewa Bejvel (SD)
Ersättare
Gunilla Wahlberg (V)
Övriga
Katarina Hartman, förvaltningschef
Karin Wuttke, strateg
Per Johansson, ekonomichef
Mikael Reingsdahl, verksamhetschef
Charlotta Neurén, politisk sekreterare (KD)
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§ 13 Val av justeringsperson

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Maria Nyman-Stjärnskog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 14 Verksamhetsinformation
- FC informerar, Katarina Hartman
- Revisionsrapport medborgardialog, Per Einarsson
- Patientsäkerhetsberättelse, Martin Hultén (information gavs via videolänk)
- Enhetspresentation – Enheten för patientsäkerhet och kvalitetsutveckling,
Karin Torell (information gavs via videolänk)
- Läkemedel, Johanna Thulin-Cederholm (information gavs via videolänk)
- HR- chef informerar, Pernilla Svartling (information gavs via videolänk)
- Bidrag till föreningar på delegation, Christina Eilertsson (information gavs via
videolänk)
- Information om förändrat bokslut för Hjälpmedel Skåne, Mikael Reingsdahl

§ 15 Anmälan av informationshandlingar jan-april 2020 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000003
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden lägger
sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående nämndsammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-02

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut PHHN jan-mars 2020
Ärendenummer: 2020-POL000002
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden lägger rapporten till
handlingarna.
Protokollsanteckning
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Maria Nyman-Stjärnskog (S) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens delegation sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-23
2. Delegationsbeslut R&S LSS december 2019
3. Delegationsbeslut R&S januari 2020
4. Delegationsbeslut R&S februari 2020
5. Delegationsbeslut R&S LSS mars 2020
6. Ordförandebeslut - Granskning av bisysslor
7. Ordförandebeslut - Granskning av vårdhygien
8. Ordförandebeslut - Granskning av budgetprocessen
9. Ordförandebeslut - Granskning av tillgänglighet inom Region Skånes
hälso- och sjukvård – psykiatri
10.Ordförandebeslut - Granskning av läkemedel

§ 17 Månadsuppföljning mars med analys och prognos PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer föreliggande
förslag till månadsrapport januari-mars 2020 inklusive bilagor och lägger
rapporten med godkännande till handlingarna.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad skriftlig reservation.
Protokollsanteckning
Fredrik Hanell (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltning Psykiatri och habilitering har lämnat förslag till månadsrapport för
januari-mars för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.
Yrkanden
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar att psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden tillskriver regionstyrelsen och begär tilläggsanslag om 20
miljoner kronor för de covid-19 relaterade kostnader som prognostiseras under
året.
Ordförande ställer Maria Nyman Stjärnskogs (S) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att nämnden beslutat enligt hans förslag.
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Omröstning begärs och psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden
fastställer följande voteringsproposition
Den som bifalla ordförandes yrkande röstar JA.
Den som vill bifalla Maria Nyman-Stjärnskogs (S) yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat i enlighet med ordförandes förslag till beslut.
Ja-röster ges av:
Bo Silverbern (M), Peter Ollén (M), Julia Persson (M), Susanne Bäckman (L),
Fredrik Hanell (MP), Anneli Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD), Charlotte
Bossen (C), Per Einarsson (KD)
Nej-röster ges av:
Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Martin Fridehjelm (S), Maria NymanStjärnskog (S).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-23
2. Månadsuppföljning 181 Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnd
2003

§ 18 Utvärdering av tillfällig flytt av specialistpsykiatrisk
öppenvårdmottagning från Eslöv till Lund
Ärendenummer: 2020-POL000078
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden uppdrar åt
förvaltningschefen att återkomma med en utvärdering av den tillfälliga
flytten av mottagningsverksamheten i Eslöv till Baravägen i Lund.
Resultaten från utvärderingen rapporteras till nämndens sammanträde
2020-12-04.
2. Ytterligare ska en handlingsplan med åtgärder för att behålla
mottagningen i Eslöv tas fram, i samverkan med professionen,
brukarorgansationerna och de fackliga representanterna. Denna
handlingsplan ska utarbetas parallellt med utvärderingen av den tillfälliga
flytten och presenteras för nämnden vid samma tillfälle.
Reservation
Per Einarsson (KD) reserverar sig mot delar av beslutet till förmån för eget
yrkande med hänvisning till bifogad skriftlig reservation.
Charlotte Bossen (C) reserverar sig mot delar av beslutet till förmån för eget
yrkande.
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna reserverar sig mot delar av beslutet
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till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Gunilla Wahlberg (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna för bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
På grund av brist på specialistläkare, vilket lett till ökad i patientsäkerhetsrisk
samt brister i arbetsmiljö för övrig personal på specialistpsykiatriska
mottagningen i Eslöv har förvaltningschefen för psykiatri och habilitering tagit
beslut om tillfällig flytt av mottagningsverksamhet i Eslöv till befintliga lokaler
på Baravägen i Lund. Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att återkomma med
en utvärdering av denna flytt.
Yrkanden
Ordförande yrkar, med instämmande av resterande närvarande ledamöter, att
resultatet från utvärderingen rapporteras till nämnden 2020-12-04.
Maria Nyman-Stjärnskog yrkar att en handlingsplan med åtgärder för att behålla
mottagningen i Eslöv tas fram, i samverkan med professionen,
brukarorganisationerna och de fackliga representanterna. Denna handlingsplan
ska utarbetas parallellt med utvärderingen av den tillfälliga flytten och
presenteras för nämnden vid samma tillfälle.
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till ovanstående yrkande från Maria NymanStjärnskog (S)
Annelie Eskilandersson (SD) yrkar bifall till ovanstående yrkande från Maria
Nyman-Stjärnskog (S)
Ordförande Per Einarsson (KD) yrkar att utvärderingen ska innehålla en analys
av för- och nackdelarna med den tillfälliga flytten och en eventuell återflytt av
verksamheten tillbaka till Eslöv. Samt att följande text kompletteras ärendet:
”Utvärderingen ska tas fram i samråd med medarbetare, patienter,
brukarorganisationer och fackliga representanter. Utvärderingen ska innehålla
en analys av för- och nackdelarna av den tillfälliga flytten samt väga för- och
nackdelar med en eventuell återflytt av verksamheten tillbaka till Eslöv.”
Ordförande ställer de ovanstående tilläggsyrkanden mot varandra och finner att
nämnden beslutat i enlighet med hans förslag till beslut.
Omröstning begärs och psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden
fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifalla ordförandes yrkande röstar JA.
Den som vill bifalla Maria Nyman-Stjärnskogs (S) yrkande röstar NEJ.
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Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 7 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat i enlighet med Maria Nyman-Stjärnskogs (S) yrkande.
Ja-röster ges av:
Bo Silverbern (M), Peter Ollén (M), Julia Persson (M), Susanne Bäckman (L),
Per Einarsson (KD), Charlotte Bossen (C)
Nej-röster ges av:
Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Martin Fridehjelm (S), Maria NymanStjärnskog (S). Fredrik Hanell (MP), Anneli Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel
(SD)
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar att psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden principiellt tar ställning för att mottagningen ska flytta
tillbaka till Eslöv, förutsatt att de arbetsmiljöproblem som föranledde den
tillfälliga flytten kan åtgärdas.
Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till ovanstående yrkande från Maria-Nyman
Stjärnskog (S).
Ordförande Per Einarsson (KD) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från MariaNyman Stjärnskog (S) och ställer bifall mot avslag och finner att nämnden
beslutat i enlighet med hans förslag till beslut.
Omröstning begärs och psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden
fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifalla ordförandes yrkande röstar JA.
Den som vill bifalla Maria Nyman-Stjärnskogs (S) yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat avslå Maria-Nyman Stjärnskogs (S) tilläggsyrkande.
Ja-röster ges av:
Bo Silverbern (M), Peter Ollén (M), Julia Persson (M), Susanne Bäckman (L),
Per Einarsson (KD), Fredrik Hanell (MP), Anneli Eskilandersson (SD), Ewa
Bejvel (SD)
Nej-röster ges av:
Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Martin Fridehjelm (S), Maria NymanStjärnskog (S), Charlotte Bossen (C).

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-05
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§ 19 Översyn av verksamhet Första linjen/En väg in
Ärendenummer: 2020-POL000111
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden godkänner föreliggande
rapport om Första linjen/En väg in och lägger rapporten till handlingarna.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nämnden med
förslag på utveckling av verksamheten Första linjen/En väg in inom
befintliga ekonomiska ramar, i linje med de utvecklingsområden som
rapporten lyfter fram.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna reserverar sig beslutet
till förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har uppdragit åt
förvaltningschefen att återkomma med en rapport som visar på hur Första linjen
och En väg in har utvecklats sedan start samt hur verksamheten kan utvecklas
framöver. Nämnden uppdrar vidare åt förvaltningschefen att arbeta vidare med
förbättringsarbetet.
Yrkande
Maria Nyman-Stjärnskog yrkar att ärendets andra beslutssats omformuleras
enligt följande: Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma till nämnden
med förslag på utveckling av verksamheten Första Linjen/En väg in, i linje med
de utvecklingsområden som rapporten lyfter fram, samt kostnadsberäkningar för
eventuella förslag som inte ryms inom befintliga ekonomiska ramar.
Fredrik Hanell (MP) yrkar bifall till ovanstående yrkade från Maria-Nyman
Stjärnskog (S)
Ordförande yrkar, men instämmande av Charlotte Bossen (C), avslag på
ovanstående yrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att nämnden beslutat i enlighet
med hans förslag till beslut.
Omröstning begärs och psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden
fastställer följande voteringsproposition:
Den som bifalla ordförandes yrkande röstar JA.
Den som vill bifalla Maria Nyman-Stjärnskogs (S) yrkande röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster. Nämnden har därmed
beslutat avslå ovanstående yrkande från Maria-Nyman Stjärnskog (S).
Ja-röster ges av:
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Bo Silverbern (M), Peter Ollén (M), Julia Persson (M), Susanne Bäckman (L),
Per Einarsson (KD), Anneli Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD), Charlotte
Bossen (C).
Nej-röster ges av:
Birgitta Eriksson (S), Monica Ero (S), Martin Fridehjelm (S), Maria NymanStjärnskog (S), Fredrik Hanell (MP).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-06
2. Rapport om hur Första linjen och En väg in har utvecklats utifrån givet
uppdrag att förbättra barns psykiska hälsa i Skåne, 2020-02-14

§ 20 Översyn av informationskrav gällande rekvisition hörapparat
Ärendenummer: 2020-POL000110
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer koncept för
kommunikation gällande rekvisition hörapparat.
2. Konceptet ska följas upp till nämnden efter ett år i verksamheten.
Protokollsanteckning
Gunilla Wahlberg (V) för bifogad anteckning till protokollet.
Fredrik Hanell (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter från socialdemokraterna för bifogad till
protokollet.
Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslutar om koncept för
kommunikation gällande rekvisition hörapparat i enlighet med föreliggande
förslag. Syftet är att stärka patienternas förutsättningar att göra ett informerat
val vad gäller rekvisition hörapparat.
Yrkande
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar att meningen ”Region Skåne har ett brett
sortiment som håller hög kvalitet.” i kommunikationsmaterialet ändras till
”Region Skåne har ett komplett sortiment som håller hög kvalitet.”
Ordförande yrkar, med instämmande av Charlotte Bossen (C), avslag på
ovanstående yrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att nämnden beslutat i enlighet
med hans förslag till beslut.
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Per Einarsson (KD) yrkar att informationskraven följs upp efter 1 år.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i
enlighet med hans förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-30

§ 21 Plan för medborgardialog PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000235
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden godkänner
föreliggande förslag om plan för medborgardialog med de
kompletteringar som diskuteras under sammanträde 2020-04-30.
2. Genomförda medborgardialoger ska utvärderas och resultat ska
presenteras för nämnden.
3. Plan för medborgardialog uppdateras årsvis.
Sammanfattning
Psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden beslutar om plan för
medborgardialog. Planen beskriver vilken medborgardialog som ska
genomföras och vilka frågor som kommer vara i fokus vid dessa
medborgardialoger.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-20
2. Plan för medborgardialog PHHN 2020-04-30

§ 22 Temporär ersättning till leverantörer med avtal i enlighet med LOV
med anledning av Covid-19 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000208
Ärendet justeras omedelbart
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer temporära
ersättningar för leverantörer med avtal i enlighet med Lag (2009:962) om
valfrihetssystem (LOV).
Sammanfattning
I detta ärende fattas beslut om temporära ersättningar till leverantörer inom avtal
i enlighet med LOV grundläggande hörselrehabiltiering för vuxna med
anledning av rådande omständigheter för situationen med Covid-19.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-23
2. Bilaga 2020-04-23

§ 23 Revidering av riktlinjer för bidrag till handikapporganisationer
PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000223
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer de reviderade
riktlinjerna för bidrag till handikapporganisationer.
Sammanfattning
Riktlinjer om bidrag till handikappföreningar är reviderade och
ansökningsdatum är tidigarelagt för att utbetalningar till föreningar ska kunna
ske under bidragsårets första kvartal.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-22
2. Riktlinjer för bidrag till handikappföreningar

§ 24 Remiss - Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne - PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000082
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden avger yttrande på
förslag till reviderat reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region
Skåne till regionstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har beretts möjlighet att avge
yttrande på förslag till reviderat reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne. Nämnden avger yttrande till regionstyrelsens arbetsutskott enligt
föreliggande förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-21
2. Yttrande 2020-04-21
3. Beslutsförslag regionstyrelsens arbetsutskott 2020-04-02
4. Reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne,
remissversion
5. Skåneövergripande handläggningsöverenskommelse primärvård specialistpsykiatri gällande vuxna 2020-02-21

Region Skåne

Datum

11 (11)

2020-04-30

§ 25 Yttrande om granskning av attestrutiner och stöldbegärliga
inventarier (sakgranskning) PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000155
Ärendet justeras omedelbart
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden avger yttrande på
granskning av attestrutiner och stöldbegärliga inventarier till Region
Skånes revisorer.
Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har beretts möjlighet att yttra
sig över granskning av attestrutiner och stöldbegärliga inventarier. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om Region Skånes styrelser och nämnder har
en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att inköp genomförs i enlighet med
beslutade regelverk.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-27
2. Yttrande 2020-04-27
3. Sammanfattning av granskningsrapport
4. Remissbrev av granskningsrapport
5. Granskningsrapport

§ 25 Rapporter

Vid protokollet

Lovisa Eriksson

Justeras 2020-05-05

Per Einarsson
Ordförande

Region Skåne

Maria Nyman Stjärnskog
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30

Ärende 4. Anmälan av delegationsbeslut PHHN jan-mars 2020
Socialdemokraterna vill föra följande synpunkter till protokollet avseende Yttrande granskning
av läkemedel (Rapport 11/2019) PHHN, som fastställts genom ordförandebeslut till följd av att
det planerade nämndsammanträdet 2020-03-13 ställdes in.
Såväl revisionsrapporten som yttrandet betonar allvaret i att en stor andel av existerande
läkemedelslistor är felaktiga, samt vikten av att vidta åtgärder för att komma till rätta med detta.
Yttrandet tar upp behovet av att anställa fler farmaceuter, och det fanns även planer på att
anställa ännu en apotekare för klinisk farmaci under 2020. Denna åtgärd förhindrades dock av
det borgerliga styrets nedskärningar inom nämndens verksamhet, mer specifikt som en av de
besparingsåtgärder som beslutades 2020-02-13. Av den bifogade konsekvensanalysen framgår
att den nuvarande kapaciteten för att genomföra läkemedelsgenomgångar är långt ifrån
tillräcklig, vilket medför allvarliga risker både för patientsäkerheten och för den befintliga
apotekarens arbetsmiljö. Vi socialdemokrater reserverade oss mot det beslutet och står fast vid
vår uppfattning att denna nedskärning inte bara var skadlig, utan troligtvis också direkt
kontraproduktiv.

För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog

1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30

Ärende 5. Månadsuppföljning mars med analys och prognos PHHN
Den skånska psykiatrin var hårt pressad redan innan Covid-19-epidemin. Nu utsätts den, liksom
resten av hälso- och sjukvården, för än större påfrestningar. Det vilar ett tungt ansvar på oss
politiker att se till att verksamheten får de resurser som den behöver. I synnerhet när Region
Skåne redan tilldelats stora summor i extra statsbidrag för att hantera effekterna av epidemin.
Det borgerliga regionstyret har ålagt psykiatrin och habiliteringen ett besparingskrav om 82
miljoner för 2020. En stor del av denna summa ska sparas in genom vakanshållning inom
vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin, trots att det redan innan
Covid-19-epidemin rådde personalbrist inom verksamheten. Vi socialdemokrater föreslog
förgäves redan 2020-02-13 att detta besparingskrav skulle dras tillbaka. Det borgerliga styret
står dock fortfarande fast vid sina nedskärningar, trots att den psykiska ohälsan i samhället
förväntas öka ytterligare i spåren av Covid-19-epidemin.
Vi hade dock hoppats att Alliansen åtminstone skulle vara beredda att ta ställning för att ge
verksamheten ett resurstillskott för att täcka de direkta kostnaderna associerade med epidemin.
Regionfullmäktige beslutade 2020-04-16 att ställa 907 miljoner kronor till regionstyrelsens
förfogande, att användas för hantering av effekter med anledning av Covid-19. Dessa pengar
borde skyndsamt användas till det de är avsedda för, och inte hållas inne centralt samtidigt som
stora besparingskrav hänger kvar över verksamheterna. Nämndens prognosticerade underskott
uppgår nu till 41 miljoner för 2020, varav 20 beräknas härröra från Covid-19-relaterade
kostnader. Vi föreslog därför att nämnden skulle begära denna summa i tilläggsanslag från
regionstyrelsen. Då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog
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Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30
Protokollsanteckning
Ärende 5. Månadsuppföljning mars med analys och prognos PHHN
I månadsuppföljningen framgår att nämnden för 2020 ser ut att gå mot ett negativt resultat på
- 41 mkr. Detta är en tydlig konsekvens av Alliansstyrets snäva och orealistiska budget, och
ett kvitto på att besparingar är svåra att genomföra i en redan underdimensionerad
verksamhet. Den stora delen av avvikelsen rör personalkostnader inom psykiatrin.
Miljöpartiet ser det inte som rimligt att skala ner på psykiatrin – tvärtom menar vi att
psykiatrin behöver stärkas. Vi är därför bekymrade över en prognos som visar att ytterligare
besparingar sannolikt behöver göras för att nå ekonomisk balans.
För att freda verksamheten, både inom psykiatri och habilitering, yrkade Miljöpartiet vid
nämndens sammanträde i februari att en hemställan skulle sändas till Regionstyrelsen där
nämnden ber om att få slippa nerskärningar med totalt 82 miljoner kronor. Vi såg då att
nämnden behöver mer resurser för att klara av bl.a. tillgänglighetsuppdraget inom psykiatrin,
och för att kunna erbjuda de hjälpmedel som nämnden tidigare fattat beslut om.
Månadsuppföljningen för mars bekräftar tyvärr hur svårt det är, och kommer att vara, för
förvaltningen att bedriva en verksamhet som lever upp till både Alliansens snäva budget och
behoven hos patienter och medarbetare.
För Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
Fredrik Hanell
Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Protokollsanteckning
Psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30
Ärende 6 ”Utvärdering av tillfällig flytt av specialistpsykiatriskt
mottagning från Eslöv till Lund”
Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att man nu valt att utreda flytten av specialistpsykiatri
från Eslöv till Lund, istället för att permanenta lösningen direkt.
Vår hållning är att vården ska finnas nära patienterna, och det är av stor vikt at konsekvenserna
av det extra resandet för patienter belyses. I glesbygd upplevs det som väldigt problematiskt när
det är långt till vården, och Eslövsmottagningens upptagningsområde består till stor del av
glesbygd, med en gles kollektivtrafik.
Det finns aldrig bara en lösning på ett problem, och att riskera att försämra en redan dålig
tillgänglighet genom att permanent stänga mottagningen i Eslöv ser vi som oroväckande.
Att sjukvården behöver förändras och omstruktureras är vi alla medvetna om, men det får inte
ske på bekostnad av våra patienter. Därför ser vi det som av absolut största vikt att patienterna
får komma till tals, och att deras ord väger tungt i den utredning som ska ske.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne
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Reservation

6. Utvärdering av tillfällig flytt av
specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning från Eslöv till Lund
Dnr

Under nämndsammanträdet lade Socialdemokraterna ett tilläggsyrkande där man
föreslog att en handlingsplan med åtgärder för att behålla mottagningen i Eslöv
tas fram, i samverkan med professionen, de fackliga representanterna och
brukarorganisationerna, som ska presenteras vid samma tillfälle som
utvärderingen.
Då utvärderingen av flytten ännu inte är genomförd lade ordförande ett
jämkningsyrkande på Socialdemokraternas förslag, enligt följande:
•
•

Utvärderingen ska innehålla en analys av för- och nackdelarna med den
tillfälliga flytten och en eventuell återflytt av verksamheten tillbaka till
Eslöv.
Texten i ärendet kompletteras med ”Utvärderingen ska tas fram i samråd
med medarbetare, patienter, brukarorganisationer och fackliga
representanter. Utvärderingen ska innehålla en analys av för- och
nackdelarna av den tillfälliga flytten samt väga för- och nackdelar med en
eventuell återflytt av verksamheten tillbaka till Eslöv.”

Då vårt förslag på jämkningsyrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot
beslutet.
För Allians för Skåne i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden den 30
april 2020
Per Einarsson (KD), ordförande
Charlotte Bossen (C), vice ordförande,
Julia Persson (M), ledamot
Susanne Bäckman (L), ledamot

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna – utgör under mandatperioden 2018 – 2022 den
styrande konstellationen i Region Skåne med 62 av 149 mandat i
regionfullmäktige. Våra ledord för mandatperioden är öppenhet, närhet,
professionalism och hållbarhet.

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30
Ärende 6. Utvärdering av tillfälllig flytt av specialistpsykiatriska öppenvårdsmottagningen
från Eslöv till Lund.
Vänsterpartiet ser att parallellt som utvärderingen görs av den tillfälliga flytten utarbetas en
handlingsplan med åtgärder för att mottagningen ska flytta tillbaka till Eslöv.
Handlingsplanen utarbetas i samverkan med professionen, brukarorganisationerna och de
fackliga organisationerna. Utvärderingen och handlingsplanen ska presenteras för nämnden
vid samma tillfälle.

För Vänsterpartiet i Psykiatri, - habilitering-och hjälpmedelsnämnden
Gunilla Wahlberg

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30

Ärende 7. Översyn av verksamhet Första linjen/En väg in
Socialdemokraterna ställer sig till fullo bakom förslaget att ge förvaltningschefen i uppdrag att
återkomma med förslag på utveckling av den berörda verksamheten i linje med de
utvecklingsområden som rapporten lyfter fram. Vi ser dock ingen anledning att begränsa detta
uppdrag till åtgärder som ryms inom befintliga ekonomiska ramar. Vi menar istället att alla
åtgärder som vore till gagn för verksamhetens utveckling bör övervägas, med de beräknade
kostnaderna tydligt redovisade, så att nämnden får möjlighet att ta ställning till om den
förväntade nyttan av varje åtgärd kan anses motivera kostnaden. Vårt yrkande om att uppdraget
skulle justeras i enlighet med detta vann dessvärre inte nämndens stöd, och därmed reserverar
vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog

1

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30

Ärende 8. Översyn av informationskrav gällande rekvisition hörapparat
Socialdemokraterna föreslog 2019-10-31 att rekvisitionssystemet för hörapparater skulle
avskaffas, i linje med slutsatserna i den utredning som då presenterades. Nämnden valde dock
att istället försöka åtgärda de problem som konstaterats genom att än en gång förtydliga
informationen till patienterna. Vi står fast vid vår uppfattning, men accepterar att majoriteten
fattade ett annat beslut och att den vägen nu ska prövas. Vi ser även positivt på att styret gick
oss till mötes i fråga om tidplan för utvärdering.
Vi hade dock föredragit en annan formulering i beskrivningen av Region Skånes upphandlade
sortiment av hörapparater, som sett till funktionalitet bör betraktas som just komplett, snarare
än bara brett. Vi menar det senare ordvalet ger en något missvisande och förminskande bild av
utbudet i det upphandlade sortimentet, och föreslog därför att ordet brett skulle ersättas med
komplett. Vi beklagar att förslaget inte vann nämndens stöd.

För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Nyman-Stjärnskog

1

Protokollsanteckning
Vänsterpartiet i Region Skåne
Psykiatri, - habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30

Ärende 8. Översyn av informationskrav gällande rekvisition hörapparat.

Vänsterpartiet ser att utvärderingen görs och redovisas för nämnden vid fastställt datum.
Vänsterpartiet ser även att nämnden beaktar övrig kritik som framfördes i utredningen av
rekvisition hörapparat.

För Vänsterpartiet i Psykiatri, - habilitering – och hjälpmedelsnämnden

Gunilla Wahlberg

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-04-30
Protokollsanteckning
Ärende 8. Översyn av informationskrav gällande rekvisition hörapparat
Det är positivt att en översyn har gjorts när det gäller hur information förmedlas till patienter
inom hörselvården så att ett informerat val när det gäller rekvisition av hörapparat kan
underlättas. Samtidigt vill Miljöpartiet påminna om det i grunden tveksamma med upplägget
rekvisition hörapparat.
Statens medicinsk-etiska råd har pekat på att medfinansiering av hörapparat inte är etiskt
försvarbart utifrån principen om vård på lika villkor. Behovet av en särskild sorts hörapparat
bör inte bygga på den enskildes vilja eller möjlighet till att betala mer. Mer nyligen har även
Region Skånes Etiska råd tagit avstånd från den här typen av medfinansiering av
hörapparater.
I nämndens egna utredning från hösten 2019 slås det fast att rekvisition hörapparat inte
fungerar tillfredställande. När det gäller möjligheten att på något väsentligt vis stärka
patienternas möjlighet att fatta ett informerat beslut vid användning av rekvisitionen pekar
utredningen på att detta svårligen låter sig göras. Sedan länge får patienten skriftlig och
muntlig information, och därefter ska patienten skriva under ett dokument som intygar att hen
har förstått upplägget. Utifrån utredningens slutsatser ansåg Miljöpartiet att rekvisition
hörapparat borde fasas ut, gärna i kombination med att ersättningsnivån till
audionommottagningarna ses över.
När nu informationshanteringen har stärkts hoppas vi naturligtvis att fler patienter får
möjlighet att göra ett informerat val, och att denna översyn motbevisar de välgrundade
slutsatserna från förra årets utredning. Om motsatsen skulle visa sig vara fallet utgår vi från
att Alliansen är öppna för att åter diskutera rimligheten i upplägget rekvisition hörapparat.
För Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
Fredrik Hanell
Ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

