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§ 71 Val av justeringsperson
Anna-Lena Hogerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 72 Verksamhetsinformation
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
• Covid-19
• Våld i nära relationer
• Livmoderhalscancerscreening
• Mammografiscreening
2. Patientsäkerhetsberättelse. Regional chefläkare Rasmus Havmöller och
regional chefsjuksköterska Ann Svensson
3. Uppföljning av läkemedelsförskrivning inom vårdval ögon. Enhetschef
Maria Antonsson-Anderberg
4. ACG-genomlysning. Enhetschef Maria Antonsson-Anderberg
§ 73 Anmälan av delegationsbeslut HSN maj
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 2020-05-06

§ 74 Anmälan av informationshandlingar HSN maj
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 2020-05-06
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§ 75 Förändrade ersättningar med anledning av tillfälligt statsbidrag för
moms på bemanningstjänster - HSN
Ärendenummer: 2020-POL000040
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Samtliga leverantörer med LOU-avtal enligt bilaga avseende vårdtjänster
upphandlade av Region Skåne med avtalsdatum före år 2020
kompenseras under åren 2020-2022 (eller tills avslut om det sker tidigare
än vid utgången av 2022) med en ökning av avtalad ersättning om 1,5
procent med anledning av regeringens förslag om ett tillfälligt statsbidrag
för moms på bemanningstjänster.
2. Ersättningen till leverantörerna inom vårdvalet för allmän barn och
ungdomstandvård samt specialisttandvård ökas med 1,5 procent för år
2020 med anledning av regeringens förslag om ett tillfälligt statsbidrag
för moms på bemanningstjänster.
3. Momskompensationen till privata leverantörer inom vårdvalen för BVC
och BMM ökas från 3,0 % till 4,5 % för år 2020.
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. Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterade ärendet för
ytterligare beredning 2020-04-15 § 59.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-17
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
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§ 76 Ekonomiska läget med anledning av Covid-19 HSN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer föreliggande skrivelse och
skickar den till revisorskollegiet för kännedom.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Med anledning av Covid-19 vill hälso– och sjukvårdsnämnden lämna
information till revisorskollegiet om nämndens möjligheter till måluppfyllelse
av budgetmålen för 2020.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V), avslag på ordförandens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-06
2. Skrivelse 2020-05-06

§ 77 Utredning av förutsättningarna för ett samlat screeningcentrum
Ärendenummer: 2020-POL000218
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger utredningen av förutsättningarna för
ett samlat screeningscentrum i Skåne till handlingarna.
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Sammanfattning
I detta ärende presenteras utredningen som genomfördes i dialog med Södra
sjukvårdsregionen och sakkunniga avseende förutsättningarna för ett samlat
screeningcentrum i Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-06
2. Rapport " Utredning av förutsättningarna för ett samlat screeningcentrum
i Skåne".

§ 78 Bidrag till Clownronden 2020
Ärendenummer: 2020-POL000202
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 500 000 kronor i bidrag till
Clownronden ideell förening.
2. Finansiering sker från hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig
hälso- och sjukvård.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och kulturen är en del av hälso- och
sjukvårdsnämndens och kulturnämndens gemensamma strategi för kultur och
hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämndens bidrag till Clownronden är en del i detta
gemensamma arbete.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Marlen Ottesen (SD), att det ska ske uppräkning av bidraget till Clownronden
enligt LPIK.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Agneta Lenanders (V) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-03-26
2. Verksamhetsberättelse 2019
3. Årsredovisning 2019

§ 79 Statlig satsning barnhälsovården fördelning av medel
Ärendenummer: 2020-POL000226
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar statliga medel på 11 miljoner
kronor för "Ökad tillgänglighet i barnhälsovården" i enlighet med
beslutsförslaget.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2018-04-11 att anta planen för ökad
tillgänglighet i barnhälsovården. Beslutet resulterade i projektet ”Växa Tryggt”,
en skånsk modell på ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor, främst i
socioekonomiskt utsatta områden. För att finansiera slutfasen i projektet
behöver föreslagna medel tillföras.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-04-07

§ 80 Tillfälligt utökat uppdrag till sjukhusstyrelse Kristianstad om öppen
specialistvård urologi
Ärendenummer: 2020-POL000098
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad får ett tillfälligt utökat uppdrag att på
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) bedriva urologi fr.o.m. när
förvaltningsrättens dom vinner laga kraft, dvs tidigast fr.o.m. 2020-05-19,
och som längst t.o.m. 2020-12-31
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar det utökade uppdraget med 550
000 kronor per månad från nämndens internbudget
3. Beslutspunkt 1 och 2 gäller under förutsättning att sjukhusstyrelse
Kristianstad tar emot uppdraget.
Sammanfattning
Förvaltningsrätten har i mål 6176-19 förklarat avtalet mellan Tryggakliniken
Kristianstad AB och Region Skåne avseende öppen specialistvård urologi
ogiltigt. Avgörandet överklagades av TryggaKliniken Kristianstad AB.
Kammarrättens avgörande 2020-04-24 i mål 1108-20 meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
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Förvaltningsrättens dom vinner laga kraft tidigast 2020-05-19, förutsatt att
ingen överklagan om beslutet inkommer till Högsta Förvaltningsdomstolen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-06

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 81 Remiss. Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i
Region Skåne - HSN
Ärendenummer: 2020-POL000082
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande på remiss om revidering av
reglemente för styrelse och nämnder i Region Skåne till regionstyrelsen.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Regionfullmäktige fastställde 2018-12-11--12, § 126, reglemente för styrelse
och nämnder i Region Skåne för mandatperioden 2019-2022. En mindre
översyn av reglementet har genomförts för att tydligt reglera hur beslut om att
ansöka om nationell högspecialiserad vård ska äga rum. Översynen har
identifierat ytterligare skrivningar som behöver förtydligas. Syftet med
översynen har inte varit att ändra reglementets huvudsakliga inriktning.
Förslaget har remitterats till berörda nämnder för yttrande till regionstyrelsen
senast 15 maj.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V), att det andra stycket under punkten ”Nationell
högspecialiserad vård” i yttrandet (s. 1) justeras enligt följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden ser positivt på att detta blir tydligt reglerat i
reglementet, men anser att sådana ärenden bör beredas av hälso- och
sjukvårdsnämnden tillsammans med berörd sjukhusstyrelse.
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Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud
(S), Mätta Ivarsson (MP) och Agneta Lenander (V), att andra stycket under
punkten ”Nationell högspecialiserad vård” i yttrandet (s. 1) justeras enligt
följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden ser positivt på att detta blir tydligt reglerat i
reglementet, men anser att ärenden om nationell högspecialiserad vård bör
beredas av berörd sjukhusstyrelse eller nämnd.
Därmed har Anna-Lena Hogerud (S), Mätta Ivarsson och Agneta Lenander (V)
jämkat sitt yrkanden i den del som berör ”berörd sjukhusstyrelse eller nämnd”.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag.
Ordföranden ställer först proposition på ordförandens reviderade förslag och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anna-Lena Hogeruds (S)
ändringsyrkande och ställer det mot avslag. Yrkandet innebär enligt ovan
jämkning att ”hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med” införs efter
”beredas av” och före ”berörds sjukhusstyrelse eller nämnd” i ordförandens
reviderade förslag. Ordföranden finner att hälso- och sjukvårdsnämnden har
avslagit Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-15
2. Yttrande 2020-05-15
3. Regionstyrelsens ordförandes beslut 2020-04-02

Ärende 7 ”Upphandlingsplan för HSN 2021” utgick från dagordningen.

Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2020-05-19
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Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Anna-Lena Hogerud
2:e vice ordförande

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-05-14

Ärende 6. Ekonomiska läget med anledning av Covid-19 HSN
Socialdemokraterna ställer sig frågande till syftet med att tillskriva revisionen i detta ärende
och vi anser oss inte heller ha fått någon tillfredställande motivering under
nämndssammanträdet. Det stämmer naturligtvis att nämnden har ett stort prognostiserat
underskott och med största sannolikhet kommer att misslyckas med att nå tillgänglighetsmålen
för 2020. Nämnden har dock misslyckats med att nå sina mål för såväl tillgänglighet som
ekonomi i balans under ett flertal år tillbaka, utan att för den skull anse det nödvändigt att
särskilt tillskriva revisionen för att påtala detta. Vi är också övertygade om att den pågående
Covid-19-epidemin inte undgått revisorernas uppmärksamhet och tryggt förvissade om att de,
även oombedda, skulle ha vägt in denna omständighet i sin granskning av nämndens
verksamhet. Vi anser vidare principiellt att en nämnd som på grund av oförutsedda
omständigheter anser sig ha otillräckliga resurser för att klara av att nå sina mål i första hand
bör vända sig till regionstyrelsen med en hemställan om tilläggsanslag, snarare än till
revisorerna.
Skrivelsen är därtill formulerad på ett vilseledande sätt såtillvida att den antyder att nämnden
sannolikt skulle ha nått de nämnda målen om det inte vore för Covid-19. Det finns ingenting
som tyder på att så skulle ha varit fallet. När det gäller ekonomin så uppskattar de senaste
tillgängliga beräkningarna tvärtom att nämndens utgifter under året kommer att minska med
140 miljoner relativt budget till följd av epidemin. Nämndens prognostiserade underskott skulle
alltså ha varit mer än dubbelt så stort, det vill säga 257 snarare än 117 miljoner, om inte hänsyn
hade tagits till konsekvenserna av Covid-19. Nämnden har i skrivande stund inte tagit några
nya beslut som kan föranleda en omprövning av dessa beräkningar och från
Socialdemokraternas sida bedömer vi inte heller att det finns skäl att göra det. Däremot ser vi
fortsatt stora och växande behov av resursförstärkningar inom skånsk sjukvård i stort, i
synnerhet när det gäller sjukhusen och psykiatrin, som var underfinansierade även innan Covid19-epidemin bröt ut.
Av dessa skäl föreslog vi att nämnden skulle avstå från att skicka den föreliggande skrivelsen
till revisorerna. Då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20200514
Ärende 6. Ekonomiska läget med anledning av Covid-19
Vi valde att avslå ärendet, då detta inte vann gehör väljer vi att reservera oss.
Redan innan Covid-19 pandemin fanns det vårdköer och resursbrister såväl
personella som ekonomiska. Det kan inte komma som en överraskning vare sig
för oss eller för revisionen att om utgångsläget var under de mål vi ställt före
Coronautbrottet så är förutsättningarna för att nå de ställda målen efter månader
av inställd vård och omstyrning av resurser obefintliga. Det är vår övertygelse
att revisionen är välinformerade om detta.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20200514
Ärende 9. Bidrag till Clownronden 2020

Clownrondens verksamhet och aktivitet ute i den skånska sjukvården är till stor
glädje för så många. För att de ska kunna ha förutsättningar att fortsätta det goda
arbetet behövs ekonomisk långsiktighet. I Corona/Covid 19 tider behöver alla
förändra sitt arbetssätt, hitta nya vägar till kommunikation för att minska
smittspridningen. Vi vet att det ger kostnadsökningar, samtidigt som
omkostnader och lönekostnader ökar generellt. Vi yrkade därför på en årlig
uppräkning enligt LPIK skulle läggas till för att säkra den fina verksamheten och
ge förutsättningar att fortsätta det goda arbetet med våra yngre patienter. Då det
inte vann gehör väljer vi att reservera oss.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-05-14

Ärende 12. Remiss. Revideringar i reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region
Skåne - HSN
Frågan om hur ärenden rörande nationell högspecialiserad vård ska beredas är viktig och vi
uppskattar den konstruktiva anda som den diskuterades i under nämndsammanträdet. Vi ser
också positivt på att styret gick oss till mötes i fråga om att den berörda sjukhusstyrelsen eller
sjukvårdsnämnden ska vara med i beredningsprocessen. Vi ser dock fortfarande ett värde i det
övergripande sjukvårdsperspektiv som hälso- och sjukvårdsnämnden skulle kunna bidra med i
beredningen dessa ärenden och vill försäkra oss om att det vägs in när regionstyrelsen ska
behandla förslaget till nytt reglemente. Därför stod vi fast vid vårt yrkande och reserverar oss
mot nämndens beslut att inte bifalla det.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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