Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden
PROTOKOLL §§ 26-35
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Protokoll från Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-06-18 kl. 09:30-14:30
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Per Einarsson (KD), Ordförande
Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande
Maria Nyman Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande
AnnSofie Thuresson (M)
Albin Schyllert (M)
Julia Persson (M)
Gisela Nilsson, tjänstgörande ersättare för Susanne Bäckman (L)
Birgitta Eriksson (S), tjänstgörande ersättare för Conny Bäck (S)
Monica Ero (S)
Niclas Svanberg (S), tjänstgörande ersättare för Martin Fridehjelm (S)
Fredrik Hanell (MP)
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)

Ersättare
Gunilla Wahlberg (V)
David Liljedahl (C), deltog via länk
Jacqueline Maly (SD), deltog via länk
Övriga
Katarina Hartman, förvaltningschef
Karin Wuttke, strateg
Per Johansson, ekonomichef
Mikael Reingsdahl, verksamhetschef Hjälpmedel Skåne
Petra Bovide, verksamhetschef barn- och ungdomshabilitering
Peter Södergren, verksamhetschef VUP Kristianstad
Pernilla Svartling, enhetschef HR (deltog via länk)

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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Erik Dahlman, facklig representant SACO
Jon Davidsson, facklig representant TCO (deltog via länk)
Charlotta Neurén, politisk sekreterare (KD)
Lovisa Eriksson, sekreterare

§ 26 Val av justeringsperson
Maria Nyman-Stjärnskog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 27 Verksamhetsinformation
•

FC informerar, Katarina Hartman

•

Framtidens erbjudande till medborgarna i Skåne, Karin Wuttke,
Petra Bovide, Peter Södergren, Mikael Reingsdahl

•

Redovisning av området ”Främja en god matchning mellan utbud
och efterfrågan på arbetskraft på kort och lång sikt”, Pernilla Svartling

•

Månadsuppföljning april 2020, Per Johansson

§ 28 Anmälan av informationshandlingar april-juni 2020 PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000003
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden lägger inkommen
information till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående nämndsammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-11

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut PHHN april-juni 2020
Ärendenummer: 2020-POL000002
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden lägger anmälda
delegationsbeslut till handlingarna.
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Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens delegation sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-11
2. Rapport delegationsbeslut R&S LSS april 2020
3. Rapport delegationsbeslut R&S LSS MAJ 2020
4. Rapport delegationsbeslut bidrag till föreningar april 2020
5. Delbeslut ansökan om bidrag maj 2020
6. Delbeslut april 2020
7. Delegationsbeslut utlämnande av handling maj 2020

§ 30 Månadsuppföljning maj med analys och prognos PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer föreliggande
förslag till månadsrapport januari-maj 2020, inklusive bilagor och lägger
rapporten med godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltning Psykiatri och habilitering har lämnat förslag till månadsrapport för
januari-maj för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-11
2. Månadsuppföljning 181 Psykiatri Habilitering o hjälpmedelsnämnd 2005

§ 31 Införande av egenavgift för hjälpmedel - BH till bröstprotes
Ärendenummer: 2019-POL000076
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden föreslår regionfullmäktige
följande:
1. Region Skåne Inför egenavgift för BH på 300 kr vid
förstagångsförskrivning av bröstprotes.
Sammanfattning
För att fullt ut verkställa beslut från HSN 2018-10-31 § 183 ska
skåneövergripande riktlinjer kring utprovning av BH och kostnad för patient tas
fram och publiceras i hjälpmedelsanvisningarna i enlighet med beslutet.
I ärendet finns följande dokument
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1. Beslutsförslag 2020-05-22

§ 32 Revidering av Region Skånes hjälpmedelsanvisningar avseende
"Friare val"
Ärendenummer: 2020-POL000288
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. ”Friare val”, med rekvisition på max 7500 kr, ska inte längre erbjudas
patienter med behov av samtalsapparat och alternativ telefoni då behovet
kan tillgodoses med annan teknik.
2. Patienter med behov av samtalsapparat och alternativ telefoni som inte
kan tillgodoses med annan teknik ska erbjudas ett bidrag enligt
anvisningar i Region Skånes hjälpmedelsanvisningar.
Sammanfattning
”Friare val”, med rekvisition på max 7500 kr, ska inte längre erbjudas patienter
med behov av samtalsapparat och alternativ telefoni.
Istället ska patienter med behov av samtalsapparat och alternativ telefoni
erbjudas ett bidrag enligt anvisningar i Region Skånes hjälpmedelsanvisningar.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-22

§ 33 Kompetensförsörjningsplan PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000010
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden godkänner
kompetensförsörjningsplan 2020 för Psykiatri och habilitering med de
av mötet diskuterade justeringar och tillägg.
Sammanfattning
Psykiatri och habilitering har tagit fram en kompetensförsörjningsplan för 2020.
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden godkänner planen.
Yrkanden
Maria Nyman-Stjärnskog (S) yrkar att kompetensförsörjningsplanen godkänns
med följande tillägg:
- Följande mening läggs till efter den andra meningen i det andra stycket
under rubriken ”Utveckla och motivera” (s. 6) i förslaget till
kompetensförsörjningsplan:
”Denna kompetensutveckling ska innefatta kontinuerlig fortbildning,
tidsutrymme att uppdatera sig kring de senaste rönen inom relevant
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forskning samt kvalificerad handledning i syfte att stärka praktiska
yrkesfärdigheter.”
Följande stycke läggs till efter det femte stycket under rubriken
”Utveckla och motivera” (s. 7) i förslaget till
kompetensförsörjningsplan:
”En god arbetsmiljö handlar inte bara om arbetsvillkoren på själva
arbetsplatsen, utan också om att skapa förutsättningar för att arbetet ska
passa väl in i varje medarbetares individuella livssituation.
Verksamheten ska vara lyhörd inför medarbetarnas behov av att inte
bara trivas på jobbet, utan också med jobbet, och därför ha ett
tillmötesgående förhållningssätt till eventuella önskemål om
anpassningar av arbetets former, så länge de inte står i konflikt med
verksamhetsmålen. Det kan till exempel handla om inflytande över
schemaläggningen, mer flexibla arbetstider eller möjligheter att till viss
del arbeta hemifrån.”

Fredrik Hanell (MP) yrkar, med instämmande av alla övriga ledamöter, att
användningen av ordet ”instagram” ändras till ”sociala medier” i
kompetensförsörjningsplanen.
AnnSofie Thuresson (M) yrkar för alliansens räkning bifall till
socialdemokraternas yrkande med följande förändringar:
- Ej inkludera ”praktiska” gällande yrkesfärdigheter. Nytt stycke skulle då
vara: ”Denna kompetensutveckling ska innefatta kontinuerlig
fortbildning, tidsutrymme att uppdatera sig kring de senaste rönen inom
relevant forskning samt kvalificerad handledning i syfte att stärka
yrkesfärdigheter.”
- Tillägg av ”patientens behov” i andra ändringsförslaget. Nytt stycke
skulle då vara: ”En god arbetsmiljö handlar inte bara om arbetsvillkoren
på själva arbetsplatsen, utan också om att skapa förutsättningar för att
arbetet ska passa väl in i varje medarbetares individuella livssituation.
Verksamheten ska vara lyhörd inför medarbetarnas behov av att inte
bara trivas på jobbet, utan också med jobbet, och därför ha ett
tillmötesgående förhållningssätt till eventuella önskemål om
anpassningar av arbetets former, så länge de inte står i konflikt med
patientens behov och verksamhetsmålen. Det kan till exempel handla
om inflytande över schemaläggningen, mer flexibla arbetstider eller
möjligheter att till viss del arbeta hemifrån.”
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden godkänt
kompetensförsörjningsplanen med de förändringar som framgår av Fredrik
Hanell (MP) och AnnSofie Thuressons (M) yrkanden.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-10
2. Kompetensförsörjningsplan Region Skåne 2020
3. Kompetensförsörjningsplan 2020 Förvaltning Psykiatri och habilitering
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§ 34 Tillfälliga avsteg från riktlinjer för bidrag till
handikapporganisationer PHHN
Ärendenummer: 2020-POL000223
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden fastställer tillfällig
ändring av riktlinjerna för bidrag till handikapporganisationerna enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Med anledning av coronaviruset och att den situation som råder just nu är
extraordinär påverkar i allra högsta grad föreningar och deras verksamhet.
Många av de föreningar som söker bidrag hos förvaltning Psykiatri och
habilitering har senarelagt årsmöten och ställt in aktiviteter för att undvika
smittspridning. Föreningar som har blivit beviljade föreningsbidrag; grund-,
medlems- och aktivitetsbidrag för 2020, har sedan tidigare blivit informerade att
återrapporteringen av 2019 års beviljade bidrag senareläggs till 1 september mot
ordinarie datum 1 juli för att underlätta. Då många föreningar ändrar sina
aktiviteter ses även här ett behov av att tillfälligt, under innevarande år, lätta upp
kravet på att utbetalt bidrag ska användas för avsett ändamål.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-01

§ 35 Motion. Utred införandet av högkostnadsskydd för hjälpmedel
Ärendenummer: 2020-POL000100
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden föreslår regionfullmäktige
följande
1. Regionfullmäktige avslår motionen.
Protokollsanteckning
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Sara Svensson (V) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region
Skåne skyndsamt utreder hur ett högkostnadsskydd för hjälpmedel bör utformas
för implementering i det skånska sjukvårdssystemet.
Yrkanden
Fredrik Hanell (MP) yrkar, med instämmande av AnnSofie Thuresson (M),
Gisela Nilsson (L), Annelie Eskilandersson (SD), Charlotte Bossen (C) och
Maria Nyman-Stjärnskog (S) bifall till ordförandes förslag till beslut.

Region Skåne

Datum

7 (7)

2020-06-18

I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-06-08
2. Motion 2019-11-20

Ordförande avslutar med att tacka nämnden och önska en trevlig sommar, med
mycket återhämtning. Även vice ordförande och andre vice ordförande tar
tillfället i akt och önskar nämnden och tjänstemännen en trevlig sommar!

Vid protokollet

Lovisa Eriksson

Justeras 2020-06-24

Per Einarsson
Ordförande
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Maria Nyman Stjärnskog
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2020-06-18
Ärende 10 Motion från Vänsterpartiet. Utred införande av högkostnadsskydd för
hjälpmedel.
Vänsterpartiet menar att det trots svårigheter att utreda de ekonomiska konsekvenserna
och olika huvudmän avseende hjälpmedel, bör det utredas hur ett högkostnadsskydd för
hjälpmedel bör utformas för implementering i det skånska sjukvårdssystemet.

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

