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Katarina Jonasson, stabschef
Åsa Tranesjö, verksamhetscontroller
Stefan Nilsson, ordförande läkemedelsrådet
Roy Brander, hälso- och sjukvårdsstrateg
Caroline Mellberg, regional BT-chef
Gisela Larmark, regional studierektor för BT
Pia Bagewitz, enhetschef
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef
Yousef Qurishi, verksamhetscontroller
Anna Stålhammar, hälso- och sjukvårdsstrateg
Sandra Hedberg, hälso- och sjukvårdsstrateg
Anna-Karin Ekman, hälso- och sjukvårdsstrateg
Karin Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Malin Mesanovic, hälso- och sjukvårdsstrateg
Nicholas Burman, hälso- och sjukvårdsstrateg
Carola Teirfolk, hälso- och sjukvårdsstrateg
Håkan Ewéo, verksamhetscontroller
Jesper Petersson, enhetschef
Shiva Lindahl, personalföreträdare (SACO)
Ann Heberlein, politisk sekreterare (M)
Amir Jawad, politisk sekreterare (L)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Fredrik Johansson, sekreterare

§ 82 Val av justeringsperson
Anna-Lena Hogerud (S) utses, att jämte ordföranden, justera protokollet.
§ 83 Verksamhetsinformation
•

•

•
•
•

Region Skåne

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
− Covid-19 händelseutveckling och statistik
− Möjlighet att synliggöra SIP. Stabschef Katarina Jonasson
− Ungdomscentral i Vellinge. Stabschef Katarina Jonasson
− Regionalt operationsteam
Förfrågningsunderlag för valfrihetssystemen. Enhetscheferna Pia
Bagewitz och Maria Antonsson-Anderberg, hälso- och
sjukvårdsstrategerna Sandra Hedberg, Anna-Karin Ekman, Karin
Petersson, Malin Mesanovic, Nicholas Burman, Carola Teirfolk samt
verksamhetscontroller Håkan Ewéo
Ekonomisk månadsuppföljning per maj med prognos. Verksamhetscontroller Åsa Tranesjö
Upphandlingsplan 2021. Enhetschef Maria Antonsson-Anderberg
Läkemedelsbehandling av Duchennes muskeldystrofi. Stefan Nilsson,
ordförande läkemedelsrådet.
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•
•

Arbetet med suicid prevention. Hälso- och sjukvårdsstrateg Roy Brander
Regional bastjänstgörings- (BT) organisation. Regional BT-chef
Caroline Mellberg samt regional studierektor för BT Gisela Larmark

§ 84 Anmälan av delegationsbeslut HSN juni
Ärendenummer: 2020-POL000002
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt hälso- och sjukvårdsnämnden sedan
föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2020-06-17

§ 85 Anmälan av informationshandlingar HSN juni
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 2020-06-23

§ 86 Månadsuppföljning maj med analys och prognos HSN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer föreliggande uppföljning och
prognos per maj 2020 för hälso- och sjukvårdsnämnden och lägger
informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
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Sammanfattning
I detta ärende lämnas en redovisning av utfallet per maj 2020 jämfört med budget
och helårsprognos dels för nämnden och dels för hela hälso- och sjukvårdsektorn.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-16
2. Månadssammandrag maj 2020 – HS sektorn

§ 87 Upphandlingsplan för HSN 2021
Ärendenummer: 2020-POL000203
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer upphandlingsplan för år 2021
enligt föreliggande förslag.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar upphandlade vårdtjänster med
medel avsatta i hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget för 2021.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet att avgöra ärendet omedelbart med hänvisning till bifogad reservation.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet omedelbart
med hänvisning till bifogad reservation.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet omedelbart
med hänvisning till bifogad reservation.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet i
sakfrågan.
Mätta Ivarsson (MP) deltar inte i beslutet i sakfrågan.
Agneta Lenander (V) deltar inte i beslutet i sakfrågan.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 års upphandlingsplan för vårdtjänster.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) och
Mätta Ivarsson (MP), att ärendet återremitteras för att utreda följande:
- förutsättningarna för att istället driva verksamheten Hembesöksbil (B.2)
i egen regi när nuvarande avtal löper ut 2023-02-28, i enlighet med
Hälso- och sjukvårdsavtalets intentioner avseende utveckling av mobila
vårdteam.
- konsekvenserna av de föreslagna nya upphandlingarna inom Urologi,
Öron-Näsa-Hals, Ortopedi, Gynekologi, Barnkirurgi samt Psykiatri (B.5,
B.6, B.7, B.8) för befintlig verksamhet, i synnerhet ur ett
personalförsörjningsperspektiv.
- förutsättningarna för att istället utföra verksamheten inom Urologi,
Öron-Näsa-Hals, Ortopedi, Gynekologi, Barnkirurgi samt Psykiatri (B.5,
B.6, B.7, B.8), som i det föreliggande förslaget föreslås upphandlas, i
egen regi i form av utökade och fullt finansierade uppdrag till befintlig
verksamhet.
Marlen Ottesen (SD) yrkar avslag på punkt B4. Naturunderstödd rehabilitering
på lantgård.
Ordföranden ställer först proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att
återremittera det och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden ska avgöra ärendet
omedelbart.
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:
Elisabeth Kullenberg (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Patrik Ohlsson (SD), Anneli
Eskilandersson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Agneta
Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat avgöra ärendet omedelbart.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sakfrågan och finner att
hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-24

§ 88 Revidering av Region Skånes strategi för kultur och hälsa 2015-2020
HSN
Ärendenummer: 2020-POL000212
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att, i samarbete med
kulturchefen, ta fram förslag till en reviderad strategi för Region Skånes
arbete med kultur och hälsa.
Sammanfattning
År 2014 antog kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden en gemensam
strategi för arbetet med kultur och hälsa i Region Skåne. Strategin omfattar åren
2015-2020 och därför behövs nu ett förslag till en reviderad strategi tas fram.
Strategin ska revideras i samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden och planeras återkomma för beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden hösten 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-13

§ 89 Revidering av Regional biblioteksplan 2017-2020 för Region Skåne
HSN
Ärendenummer: 2020-POL000213
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får uppdrag, att i samarbete med
kulturchefen, ta fram förslag till en reviderad Regional biblioteksplan för
Region Skåne.
Sammanfattning
I november 2017 fastställdes Regional biblioteksplan 2017-2020 för Region
Skåne av regionfullmäktige. Planen hade dessförinnan antagits av Hälso- och
sjukvårdsnämnden och kulturnämnden gemensamt. För att uppfylla kraven i
Bibliotekslagen och med anledning av den stora utveckling som sker på
biblioteksområdet behöver planen nu aktualiseras. Enligt Kungliga bibliotekets
riktlinjer är gällande plan giltig under den tid det tar att processa fram en ny
under villkor att det finns ett politiskt uppdrag och beslut härom.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-13
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§ 90 Plan avseende specialistmottagningar för EDS och ME
Ärendenummer: 2019-POL000078
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger redovisningen av föreslagen plan
till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i nära samverkan med
berörda sjukhusstyrelser och nämnder samt Södra regionvårdsnämnden
fortsätta arbetet i enlighet med föreslagen plan.
3. Synpunkter från berörda patientföreträdare ska inhämtas och beaktas
under det fortsatta arbetet med planen.
Sammanfattning
Idag saknas specialistmottagningar med regionalt uppdrag för patienter med
Ehler-Danlos syndrom (EDS) och myalgisk encefalomyelit (ME). Inrättandet av
specialistmottagningar inom respektive tillstånd är första fas i handlingsplanen.
I nästa fas slutförs vårdprogrammen och fastställs av kunskapsstyrningsrådet.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av ordföranden Gilbert Tribo
(L), Mätta Ivarsson (MP) och Agneta Lenander (V), att synpunkter från berörda
patientföreträdare ska inhämtas och beaktas under det fortsatta arbetet med
planen.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit detsamma.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-25

§ 91 Rehabilitering av covid-19 patienter
Ärendenummer: 2020-POL000276
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger utredningen till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att arbeta vidare i enlighet
med utredningens förslag.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören har fått i uppdrag att ta fram förslag till rehabilitering av covidpatienterna. I utredningen presenteras ett antal satsningar som
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leder till att covid-19 patienternas rehabiliteringsbehov tillgodoses.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-03
2. Utredning rehabilitering av covid-19 patienter

§ 92 Ansökan om stöd till forskningsplattformen Hälsa i samverkan i
Nordöstra Skåne 2021-2025
Ärendenummer: 2020-POL000266
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen stödjer forskningsplattformen ”Hälsa i samverkan i
Nordöstra Skåne” med 3 529 000 kr årligen mellan 2021 – 2023.
2. Regionstyrelsen uppdrar till forskningsplattformen att se över framtida
finansiering.
Sammanfattning
Region Skåne har tillsammans med kommunerna i nordöstra Skåne samverkat
med Högskolan Kristianstad (HKR) sedan 2003 i uppbyggnaden av en forskningsplattform med inriktning närsjukvård. Forskningsplattformens forskarutbildningsverksamhet och struktur har haft en central roll för att HKR i slutet
av 2019 kunde erhålla examensrättigheter för forskarutbildning inom ämnet
vårdvetenskap (Universitetskanslersämbetet, 2019-12-03, beslut 42-00180-19).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-28

§ 93 Temporär ersättning till leverantörer med avtal i enlighet med LOV,
LOU och IOP med anledning av covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000208
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer temporär garantiersättning för
leverantörer med avtal i enlighet Lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV), Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt Idéburet
offentligt partnerskap i enlighet med förteckning nedan att gälla för
perioden 2020-07-01 till 2020-08-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer möjlighet till temporärt arbete i
Region Skånes verksamhet för personal från leverantörer med avtal i
enlighet med LOV, LOU och IOP.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan i händelse av utvecklingen av covid19, eller av annat skäl, förändra eller avbryta denna tillämpning.
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Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har fattat beslut om temporär
ersättning till leverantörer med avtal i enlighet med LOV, LOU (exklusive
vårdgarantiavtal) och IOP med anledning av covid-19 att gälla 2020-04-01
till och med 2020-05-31 med stöd av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
2019-10-19 § 125. Ordföranden kan fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet
förlängdes sedermera av ordföranden att gälla till och med 2020-06-30.
Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder 25 juni kan inte fortsatt
förlängning fattas beslut på grundval av brådskande ärende, varför frågan om
ytterligare förlängning ställs under hälso- och sjukvårdsnämndens prövning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-18
2. Delegationsbeslut 2020-05-28
3. Gemensamt uttalande mellan SKR och Vårdföretagarna
4. Analys av temporär ersättning

§ 94 Temporär ersättning för leverantörer med avtal i enlighet Lag
(2008:962) om valfrihetssystem för Vårdcentral med anledning av covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000088
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer temporär ersättning för
leverantörer med avtal i enlighet med Lag (2008:962) om
valfrihetssystem för Vårdcentral för yrkeskategorierna läkare, psykolog,
kurator och dietist att gälla för perioden 2020-07-01 till 2020-08-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan i händelse av utvecklingen av covid19, eller av annat skäl, förändra eller avbryta denna tillämpning.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har fattat beslut om temporär
ersättning för leverantörer med avtal i enlighet Lag (2008: 962) om
valfrihetssystem för vårdcentral med anledning av covid-19 att gälla 2020-04-01
till och med 2020-05-31 med stöd av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
2019-10-19 § 125. Ordföranden kan fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet
förlängdes sedermera av ordföranden att gälla till och med 2020-06-30.
Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder 25 juni kan inte fortsatt
förlängning fattas beslut på grundval av brådskande ärende, varför frågan om
ytterligare förlängning ställs under hälso- och sjukvårdsnämndens prövning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-02
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2. Bilaga. Delegationsbeslut 2020-05-28
3. Bilaga. Delegationsbeslut 2020-03-31

§ 95 Temporär ersättning till leverantörer med avtal i enlighet med LOL
och LOF med anledning av Covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000208
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer temporär ersättning enligt
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning och Förordning om ändring i förordningen
(1994:1120) om ersättning för fysioterapi för leverantörer verksamma
med avtal i enlighet med Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi att gälla för perioden 202007-01 till 2020-08-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan i händelse av utveckling av Covid-19,
eller av annat skäl, förändra eller avbryta denna tillämpning.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har fattat beslut om temporär
ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma med avtal i
enlighet med Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652)
om ersättning för fysioterapi med anledning av covid-19 att gälla 2020-06-17
till och med 2020-06-30 med stöd av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
2019-10-19 § 125. Ordföranden kan fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Eftersom
hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder 25 juni kan inte fortsatt
förlängning fattas beslut på grundval av brådskande ärende, varför frågan om
ytterligare förlängning ställs under hälso- och sjukvårdsnämndens prövning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-16
2. Delegationsbeslut 2020-06-16
3. SKR 2020-06-02, "Rekommendationer om ersättning för digitala
vårdåtgärder till vårdgivare verksamma på den nationella taxan"
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§ 96 Revidering av sammanträdesplanering 2020 HSN
Ärendenummer: 2019-POL000061
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande ändrade
sammanträdesdagar för nämnden år 2020:
Torsdag 27 augusti (torsdag 29 oktober ställs in)
Fredag 13 november (3 december ställs in)

2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande ändrade
sammanträdesdagar för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott
år 2020:
Torsdag 13 augusti (16 oktober ställs in)
Torsdag 5 november (torsdag 17 november ställs in)
Tisdag 1 december (extra vid behov i samband med RF)
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderade sammanträdesdagar för
nämnden och beredningsutskottet med anledning av förändrad budgetprocess
med beslut i regionfullmäktige om budget i november.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-11

§ 97 Motion. Avhopparverksamhet på Region Skånes sjukhus
Ärendenummer: 2019-POL000117
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 till förmån för eget yrkande.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
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Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) och Thomas Hansson (MP) har i en motion till
regionfullmäktige föreslagit att Region Skåne tar initiativ till, att i samverkan
med externa aktörer som exempelvis socialtjänst, polis och civilsamhälle, utreda
möjligheten att starta upp ett pilotprojekt med avhopparverksamhet utifrån
”teachable moment” på ett sjukhus i Skåne.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S) och
Agneta Lenander (V), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans 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:
Elisabeth Kullenberg (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Patrik Ohlsson (SD), Anneli
Eskilandersson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Agneta
Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2020-05-07
2. Motion 2019-10-24

Ordföranden önskar ledamöter och tjänstemän en skön sommar och tackar alla
medarbetare för ett gott arbete.
2:e vice ordförande tackar ordföranden och 1:e vice ordförande för ett gott
samarbete och önskar en trevlig och vilsam semester.

Region Skåne

Datum

13 (13)

2020-06-25

Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2020-06-30

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Anna-Lena Hogerud
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 200625]

Ärende 5. Månadsuppföljning maj med analys och prognos HSN
Av informationen framkommer att det råder ett ansträngt ekonomiskt läge. Detta är att se som
särskilt allvarligt med tanke på den vårdskuld som byggs upp under pandemin vilken kommer
att kräva resurser såväl i närtid som under en lång tid framöver.
Den ansträngda ekonomin visar tydligt på behovet av att de medlem som är avsedda att hantera
kostnader med anledning av Covid -19 behöver komma verksamheten till del.
Socialdemokraterna ser bekymmersamt på den ekonomiska situationen och är särskilt oroliga
för den ekonomiskt ansträngda situation som råder i sjukhusverksamheten som dessutom på
flera håll i Skåne har sparbeting som riskerar att göra ett redan ansträngt läge än svårare.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden [datum]
Ärende 6, Upphandlingsplan för HSN 2021

Vi yrkade återremiss av ärendet för att få en utredning av vilka konsekvenser upphandlingar av
de aktuella verksamheterna skulle få. Det rör sig om verksamhet inom urologi, öron-näsa-hals,
ortopedi, gynekologi, barnkirurgi och vuxenpsykiatri. Socialdemokraterna menar förvisso att
det kan finnas tillfällen då upphandlingar kan vara ett bra alternativ och komplement till den
offentliga vården. Det kan handla om att öka kapaciteten för att exempelvis korta köer.
Inför varje förändring i vem som ska driva en verksamhet behöver dock en utvärdering och
utredning göras som visar vilka konsekvenser som kan väntas av förslagets genomförande. Det
kan handla om att belysa om det finns en risk för att vården blir mindre sammanhållen eller att
snedprioriteringar uppstår. Det kan också handla om att det finns en fara för kompetensbrist
och personalbrist, särkilt om det råder brist på specialister inom det område som är föremål för
upphandling.
Eftersom vi Socialdemokrater menar att konsekvenserna av upphandlingarnas genomförande
inte framgår av underlaget yrkade vi följande.
att ärendet återremitteras för att utreda följande:
- förutsättningarna för att istället driva verksamheten Hembesöksbil (B.2) i egen regi när
nuvarande avtal löper ut 2023-02-28, i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalets intentioner
avseende utveckling av mobila vårdteam.
- konsekvenserna av de föreslagna nya upphandlingarna inom Urologi, Öron-Näsa-Hals,
Ortopedi, Gynekologi, Barnkirurgi samt Psykiatri (B.5, B.6, B.7, B.8) för befintlig verksamhet,
i synnerhet ur ett personalförsörjningsperspektiv.
- förutsättningarna för att istället utföra verksamheten inom Urologi, Öron-Näsa-Hals,
Ortopedi, Gynekologi, Barnkirurgi samt Psykiatri (B.5, B.6, B.7, B.8), som i det föreliggande
förslaget föreslås upphandlas, i egen regi i form av utökade och fullt finansierade uppdrag till
befintlig verksamhet.
Eftersom vårt yrkande om återremiss föll valde vi sedan att avstå från att delta i avgörandet av
ärendet i sakfrågan.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20200625
Ärende 6. Upphandlingsplan 2021
Under vårens Covid 19 pandemi har det tydliggjorts att en sammanhållen vårdkedja är det
som fungerar bäst när vården utsätts för belastning. Att ha en långsiktig kontroll över
sjukvården är kravet medborgarna ställer på oss.
Detta ärende handlar dels om att förlänga upphandlade verksamheter men även upphandlingar
inom helt nya områden. Underlagen och information om dessa ärenden har kritiserats från
såväl fackliga organisationer som från oppositionen. Vi yrkade på att ärendet skulle
återremitteras för att kunna utreda vilka effekter det får inom de verksamhetsområdena som är
aktuella, vad som sker med kompetensförsörjning samt om vi kan skapa förutsättningar att
göra dessa satsningar i egen regi.
Av de förlängda upphandlingarna var det framförallt Falcks läkarbil vi var kritiska till. Vi ser
att det kan försvåra utvecklingen av mobila team i hela regionen, en viktig del av HS avtalet
som vi kommit överens med samtliga 33 kommuner om. Vi tycker att det är tråkigt att
nämnden inte fattar beslut som är väl avvägda och väl utredda, då vi vet att det är lättare att
rasera fungerande verksamheter än att bygga upp på nytt.
Då vi inte vann gehör för våra yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-25
Reservation
Ärende 6: Upphandlingsplan 2021 HSN
Miljöpartiet är kritiska till delar av den upphandlingsplan som hälso- och sjukvårdsnämnden
nu har klubbat. Det vi reagerar på är att upphandlingsplanen för 2021 inte enbart innehåller
förlängningar av redan befintliga upphandlingar eller nya upphandlingar när nuvarande avtal
går ut, utan också helt nya verksamheter som ska upphandlas av privata utförare. Det gäller
öppen psykiatrisk specialistvård för vuxna, öppenvård och dagkirurgi för barnkirurgi,
inklusive anestesi, specialiserad öppenvård inom öron-näsa-hals, ortopedi och gynekologi
samt specialiserad öppenvård urologi.
I ärendet finns ingen utredning om varför de här områdena behöver upphandlas av privata
utförare, inga konsekvensbeskrivningar, inte ens ett stycke om vilka problem som föranleder
Alliansen att vilja upphandla privat vård. Det här är upphandlingar som rör stora summor
pengar, tillsammans över 70 miljoner kronor. Då bör det finnas ordentliga handlingar och
ordentliga utredningar kring ett eventuellt behov. Det gör det inte i det här ärendet. Ett
exempel är specialiserad öppenvård inom urologi. I den dragning och presentation som
nämnden fick nämns enbart ”behov av komplement till egen regi” som skäl för upphandling.
Vilka behov då? Var i Skåne finns behoven? Finns det olika behov i olika delar av Skåne?
Var i Skåne finns det problem? Det här är högst relevanta frågor som nämnden behöver få
svar på för att kunna ta ett välgrundat beslut. Inte blir frågetecknen mindre av det faktum att
samma dag som Allianspartierna i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att upphandla
specialiserad öppenvård inom urologi så tog samma allianspartier i sjukhusstyrelse Ystad steg
för att avveckla delar av urologi-verksamheten på lasarettet där. Miljöpartiet undrar därför om
det finns en koppling till det beslutet och också en koppling till det faktum att en grupp
välkända investerare inom kort öppnar en privat klinik i Skåne som specialiserar sig på just
prostatacancer.
Miljöpartiet har både på förra sammanträdet och på det här efterlyst bättre information i
ärendet. Vi tar i det här ärendet ingen ideologisk ställning i frågan om privat kontra offentlig
vård, men anser att politiker i nämnden behöver få välunderbyggd information för att kunna ta
ställning i frågan. Därför reserverade vi oss till förmån för vårt eget yrkande och avstod i
ärendet när vårt yrkande föll.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-25
Ärende 6 ” Upphandlingsplan 2021 HSN ”
Sverigedemokraterna yrkade avslag på punkt B4. Naturunderstödd rehabilitering på lantgård.
Vi anser att det inte finns tillräcklig evidens på Naturunderstödd rehabilitering på lantgård något
som även konstaterades i ett motionssvar som var uppe i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-0927. Fram tills att en god evidensbaserad grund finns för verksamheten anser vi att pengarna gör
bättre nytta på andra håll i den skånska vården.

Då vårt yrkande gällande punkt B4 ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna i Region Skåne

Marlen Ottesen (SD)
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-25
Reservation
Ärende 16: Motion. Avhopparverksamhet på Region Skånes
sjukhus
Miljöpartiet har förslagit att Region Skåne tar initiativ till att i samverkan med externa aktörer
utreda möjligheterna att starta upp ett pilotprojekt med avhopparverksamhet utifrån
”teachable moment”. Det är en metod som med framgång har använts i Storbritannien för att
förmå framförallt gängkriminella att byta riktning i livet. Metoden går ut på att snabbt sätta in
insatser när en gängkriminell kommer in med kniv- eller skottskada på akutmottagningar.
Erfarenheten visar att det då finns en öppning för att på riktigt påverka de här personerna.
Tyvärr känner vi att styret inte har förstått vår motion till fullo. Viktigt att poängtera är att
Miljöpartiet aldrig har föreslagit att Region Skåne själva ska stå för avhopparverksamheten.
Det ligger varken i regionens uppdrag eller kompetensområde. Vi har heller inte nämnt det i
vår motion. Därför förstår vi inte varför det i motionssvaret nämns att Region Skåne inte
ensidigt kan hantera förslaget. Det har vi som sagt heller aldrig föreslagit. Region Skåne står
däremot för lokalerna, sjukhusen, men det är andra aktörer som måste bedriva själva
avhopparverksamheten. Samarbete är a och o. Därför betonade vi vikten av samverkan och
lyfte i motionstexten ett idéburet offentligt partnerskap som ett exempel.
Vi är däremot positiva till att det i motionssvaret står att vårt förslag bör lyftas in av Region
Skånes representanter i det gemensamma arbetet med länsstyrelsens och andra aktörer, med
syfte att förslaget ska värderas i ett samlat sammanhang. Det är helt i linje med vår att-sats.
Därför finner vi det väldigt märkligt att motionen inte har bifallits, utan enbart besvarats. Attsatsen lyder (vår understrykning): att Region Skåne tar initiativ till, att i samverkan med
externa aktörer som exempelvis socialtjänst, polis och civilsamhälle, utreda möjligheten att
starta upp ett pilotprojekt med avhopparverksamhet utifrån ”teachable moment” på ett
sjukhus i Skåne. Om nu Region Skånes representanter ska lyfta in förslaget i det gemensamma
arbetet med länsstyrelsen och andra aktörer, vilket det står i motionssvaret, vad är då det om
inte att ta initiativ till i att samverkan med externa aktörer utreda möjligheten? Utifrån det bör
ju motionen ha bifallits, eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden genom motionssvaret ger
Region Skåne i uppdrag att göra precis det som Miljöpartiet vill.
Metoden med ”reachable” eller ”teachable moment” används vad vi vet inte i Sverige än. Det
här vore ett bra sätt att för Region Skåne att visa framfötterna och bidra till att motverka
gängkriminalitet. I Storbritannien är metoden kopplad till forskning, det hade vi gärna sett här
också. Vi hade hoppats att Alliansstyret hade större ambitioner med sitt prat om att ta
gängkriminaliteten på allvar och de trygghetssamtal som tidigare funnits men verkar ha runnit
ut i sanden än att enbart besvara det här förslaget. Utifrån detta reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson, Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20200625
Ärende 16. Motion avhopparverksamhet på Region Skånes sjukhus

Vi anser att denna motion skulle bifallas istället för att besvaras, vilket också motionens svar
tyder på. Det här är en viktig motion som handlar om att i samverkan med andra fånga upp
människor när de är som mest mottagliga för att komma ifrån kriminella miljöer.
Då vårt bifallsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

