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Protokoll från Primärvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-06-24, kl 09:00-12:15
Sessionssalen, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Birte Sandberg (C), ordförande
Caroline Hedenström (M), 1.e vice ordförande
Hanna Skånberg (S), tjg ersättare för Mattias Olsson (S)
Anja Nordberg Sonesson (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Anna Ingers (S)
Per Skoog (S)
Annika Molldén (S)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Marlen Ottesen (SD)
Carl Henrik Nilsson (SD)
Ersättare
Lars Mikkelä (M)
Jan Olof Carlsson (M)
Darko Simic (M)
Charlotte Ramel-Andersson (L)
Warda Fatih (C)
Mikael von Krassow (S)
Gunilla Tornqvist (S)
Lena Östholm-Munkholm (MP)

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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Övriga
Sofia Ljung, förvaltningschef
Peter Sigsjö, förvaltningsstabchef
Anders Fransson, ekonomichef
Bruno Malmlind, HR-chef
Jonna Svärd, politisk sekreterare (C)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Gustaf Hallqvist, sekreterare

§ 27 Val av justeringsperson
Anna Ingers (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 28 Verksamhetsinformation
Förvaltningschefen informerar

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: 2020-POL000002
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Delegationsbeslut sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-01
2. Förvaltningschefen. Utlämnade av allmän handling
3. Ordföranden. Initiativärende från (S)
4. Ordföranden. Yttrande över förslag om ändringar i reglemente för
styrelsen och nämnder
5. Presidiet. Uppföljning efter mars månad 2020

Region Skåne

Datum

3 (8)

2020-06-24

§ 30 Anmälan av informationshandlingar primärvårdsnämnden juni
Ärendenummer: 2020-POL000003
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälningsärenden sedan förra sammanträdet.
I ärendet finns följande dokument
1. HSN 2020-04-15, § 64, Strategisk plan för den specialiserade palliativa
vården

§ 31 Månadsuppföljning maj med analys och prognos primärvårdsnämnden
Ärendenummer: 2020-POL000132
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner uppföljning och prognos för 2020 per
maj månad för primärvårdsförvaltningen och lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Resultat per maj månad samt prognos för 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-12
2. Månadsrapport maj 2020

§ 32 Uppsägning av vårdöverenskommelse - BVC Kirseberg
Ärendenummer: 2020-POL000282
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner ansökan om uppsägning av
vårdöverenskommelse BVC Kirseberg.
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Reservation
Vänsterpartiet lämnar en reservation enligt bilaga.
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna lämnar en protokollsanteckning.
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning.
Sammanfattning
Det föreligger förslag från primärvårdsnämnden att säga upp
vårdöverenskommelse BVC Kirseberg.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-08
________________________________________________________________
Protokollet förklaras i denna del för omedelbart justerat.

§ 33 Uppsägning av KTB kort - Nöbbelöv
Ärendenummer: 2020-POL000130
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner ansökan om uppsägning av
vårdöverenskommelse psykoterapi KBT kort – Vårdcentralen
Nöbbelöv.
Reservation
Vänsterpartiet lämnar en reservation enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende tar primärvårdsnämnden ställning till att säga upp
vårdöverenskommelse enligt valfrihetssystemet inom LOV för KBT kort i
Region Skåne.
I ärendet finns följande dokument
Beslutsförslag 2020-05-28
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§ 34 Sammanträdestider 2021 - Primärvårdsnämnden
Ärendenummer: 2020-POL000234
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden fastställer sina sammanträdesdatum 2021 i enlighet
med föreliggande förslag.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer primärvårdsnämnden sina sammanträdestider för 2021.
Förslaget är att nämnden ska sammanträda vid följande tillfällen:
29 januari
10 mars
21 april
23 juni
29 september
27 oktober
1 december
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-12

§ 35 Initiativärende. Fler ska vilja välja Primärvården Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000115
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden anser initiativärendet besvarat.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Vänsterpartiet lämnar en reservation enligt bilaga.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärende till primärvårdsnämnden 2020-0212 föreslagit att primärvårdsnämnden ska besluta om att mål om att andelen
listade patienter vid Primärvården Skånes verksamheter ska öka i förhållande
till övriga vårdgivare inom Hälsovalet och att det utarbetas inför beslut om
internbudget och verksamhetsplan 2021.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna Ingers (S) yrkar bifall till initiativärendet.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att primärvårdsnämnden har beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
Votering begärs och verkställs. Primärvårdsnämnden fastställer följande
propositionsordning. Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja. Den som
bifaller Anna Ingers (S) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 8 ja-röster (Birte Sandberg (C), Caroline Hedenström
(M), Anja Nordberg Sonesson (M), Torbjörn Ekelund (L), Ann HörnebrantSturesson (C), Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), Marlen Ottesen (SD) och Carl
Henrik Nilsson (SD)) mot 5 nej-röster (Hanna Skånberg (S), Anna Ingers (S),
Per Skoog (S), Annika Molldén (S) och Saima Jönsson Fahoum (V)).
Primärvårdsnämnden har således beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-02.

§ 36 Initiativärende. Starta upp Primärvården Online igen
Ärendenummer: 2020-POL000224
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden anser initiativärendet besvarat.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärenden föreslagit att förvaltningschefen får
i uppdrag att skyndsamt utreda om det går att använda någon av regionens
befintliga tekniska lösningar eller avtal för att snarast möjligt återöppna
Primärvården Skåne Online.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-01
2. Initiativärende (S)
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§ 37 Mottagande av donation - ASiH Nordvästra Skåne
Ärendenummer: 2020-O001128
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden mottar med tacksamhet donationen.
2. Donationen tillfaller palliativ vård och ASiH i Helsingborg, som ges rätt
att disponera donationen i enlighet med ändamålet.
Sammanfattning
Palliativ vård och ASiH i Helsingborg inom förvaltningen Primärvård har
erhållit en donation.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-20

§ 38 Initiativärende. Öppna en distriktssköterskemottagning i Arkelstorp
Ärendenummer: 2020-POL000292
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att bereda ärendet
och återkomma med ett förslag till nämndens sammanträde den 30
september 2020.
Sammanfattning
Socialdemokraterna har i ett initiativärenden föreslagit att en
distriktssköterskemottagning öppnas i Arkelstorp.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-19
2. Initiativärende 2020-05-19

§ 39 Ekonomiska läget med anledning av Copvid-19 primärvårdsnämnden
Ärendenummer: 2020-POL000132
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden fastställer föreliggande skrivelse och skickar den
till revisionen.
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Sammanfattning
Med anledning av Covid-19 vill primärvårdsnämnden lämna information till
revisionen om nämndens möjligheter till måluppfyllelse av budgetmålen för
2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-12
2. Skrivelse 2020-06-12

Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justerat 2020-06-

Birte Sandberg
Ordförande

Region Skåne

Anna Ingers

Reservation
beträffande ärende 6.
Uppsägning av vårdöverenskommelse -BVC Kirseberg.

Ärende
Det är märkligt att reservera sig i ett ärende där beslut egentligen
redan är fattat.
Men det är just detta faktum som är anmärkningsvärt.
Givetvis finns det beslut. som måste fattas utan att diskuteras i
nämnden men det är inte tillämpligt i fallet ovan.Det var inte
heller rimligt i beslutet att lägga ner verksamheteni Närlunda där
beslutet i praktiken var fattat innan nämnden fått någon
kännedom eller möjlighet att yttra sig .
Givetvis finns problem med små enheter men också
fördelar.Primärvården Skåne måste ha uthållighet och kämpa för
sina enheter särskilt de i utsatta områden..Det finns ju
undersökningar som visar att befolkningen där har en tendens att
söka vård i lägre utsträckning än vad som är optimalt ur
folkhälsosynpunkt.Detta är särskilt bekymmersamt när det gäller
barnen.
Det är också gynsammare med små enheter ur
smittskyddssynunkt särskilt för de allra minsta.
Kirsebergs eller snarare Seveds BVC Iigger ca 3 km ( med
urtråkig promenadväg)
från Granens VC.Den utgör inkarnation av begreppet ” nära
vård” som vi ju alla värnar.
Det vore intressant att ta del av vårdnadshavares inställning i
området.
Det vore också intressant att ta del av någon form av
konsekvensbeskrivning.
Familjecentralen vid Granen är att bra initiativ men behöver inte
innebära att Seveds BVC stängs.
För Vänsterpartiet
Saima Jönsson Fahoum

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Primärvårdsnämnden 2020-06-24

Ärende 6. Uppsägning av vårdöverenskommelse – BVC Kirseberg
Det råder bred politisk enighet om att utvecklingen av den nära vården ska vara ett prioriterat
område. En viktig, och förvånansvärt ofta förbisedd, del av detta koncept är att vården ska
finnas just nära medborgarna. Det är därför bekymmersamt att nyblivna föräldrar i Kirseberg
och kringliggande områden får sämre tillgänglighet till barnhälsovård när verksamheten vid
BVC Kirseberg flyttar nästan tre kilometer till Vårdcentralen Granen vid Värnhemstorget.
Vi hade gärna velat utforska alternativ till denna försämring av tillgängligheten, men det hade
krävt att nämnden involverats i ett mycket tidigare skede av processen. Nu ställs vi inför valet
att antingen bifalla eller avslå uppsägningen av vårdöverenskommelsen, i ett läge där det senare,
av de skäl som anges i beslutsförslaget, inte längre är ett realistiskt alternativ. Frågor som denna
bör behandlas som en del av ett långsiktigt strategiskt arbete, där den politiska nivån ges
möjlighet att delta på ett meningsfullt sätt, istället för att bara godkänna i praktiken redan fattade
beslut.

För Socialdemokraterna i primärvårdsnämnden,

Anna Ingers
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Primärvårdsnämnden 2020-06-24
Protokollsanteckning
Ärende 6: Uppsägning av vårdöverenskommelse - BVC Kirseberg
Miljöpartiet ser med stor oro på att barnavårdscentralen i Kirseberg stängs. Vi förstår att en
liten verksamhet som nuvarande BVC har svårt att få ekonomin att gå runt, men vi saknar
patientperspektivet i det här ärendet.
Beslutet rör en större principiell fråga om en mer jämlik vård. Geografisk närhet är visserligen
långt ifrån den enda aspekten för att skapa en jämlik vård, men det är en viktig faktor. I det
här fallet stängs en verksamhet i en yttre stadsdel för att centralisera verksamheten till
innerstaden. Det är ett mönster som vi sett tidigare och som vi i Miljöpartiet vänder oss emot.
Region Skåne måste bedriva verksamhet även i förorter och mer utsatta områden. Särskilt
viktigt är det när det gäller verksamheter för barn, där vi vet att tidiga insatser kan få
avgörande betydelser för hela livet och bidra till att utjämna socioekonomiska skillnader i
hälsa. Rapporter som KEFU gjort på uppdrag av Region Skåne visar att barn vid BVC med
högt CNI, som Kirseberg, i lägre utsträckning söker vård än barn vid BVC med lågt CNI. Att
då sätta upp extra barriärer och försvåra genom ökat geografiskt avstånd är helt fel väg att gå.
Det nu tagna beslutet att stänga BVC Kirseberg innebär till exempel att många föräldrar
framöver måste åka buss i mer än 20 minuter för att ta sig till sin bvc.
Det är visserligen positivt att det skapas en Familjecentral på Grangatan, men det räcker inte.
Miljöpartiet hade velat se ett bättre underlag och en bredare diskussion om det nu aktuella
ärendet.
Viktig information om att en offentlig verksamhet – i det här fallet BVC Kirseberg – inte går
ihop ekonomiskt måste komma nämnden till kännedom mycket tidigare och långt innan
förvaltningen i princip redan tagit beslut om en flytt.
Utifrån detta vill Miljöpartiet se en tydligare konsekvensbeskrivning utifrån barnens och
föräldrarnas perspektiv och en uppföljning av vad den temporära flytten under sommaren har
fått för konsekvenser. I en sådan här pass viktig fråga måste inte bara medarbetarnas åsikter
vägas in, utan också de familjer och föräldrar som går på BVC Kirseberg. Vi hoppas därför att
nämnden följer upp det här beslutet och noga följer att beslutet inte leder till att färre av de
listade barnen går till bvc, och om så är fallet vidtar åtgärder.
För Miljöpartiet de gröna
Lena Östholm Munkberg
Ersättare i primärvårdsnämnden

Reservation
ärende 7 Uppsägning av KBT -kort Nöbbelöv.

Ärende
Det är oacceptabelt att terapeutisk kompetens försvinner i stället
för att öka.inom vården eftersom behovet är större än
någonsin.För att bedriva kbt kort behövs ingen lång utbildning
och det förefaller orimligt att det inte skulle gå att rekrytera sådan
kompetens i Lund.
Nöbbelöv är en stadsdel där befolkningen har relativt låg
socioekonomisk standard.
Utbyggnad av området har nyligen skett och enligt detaljplanen
skall området växa betydligt framöver.
Bristen på terapeutiska resurser inte bara inom primärvården utan
också inom privata vårdöverenskommelser har ökar alltmer och
det är extra svårt för patienter med störst behov.
Det är något fel på villkoren i ackrediteringen.Antingen är den
administrativa bördan för vårdgivaren alltför stor och olika
tidsgränser i avtalen orealistiska eller så finns det andra faktorer
som är ogynnsamma.
Det måste till en snabb översyn för att ta vara på och få de
terapeutiska
Insatserna i vården att fungera.Bäst vore att terapeuter av olika
slag som kuratorer och psykologer
anställdes på vårdcentralen som de viktiga medarbetare de är i
stället för att försöka tillämpa krångliga avtal.
För Vänsterpartiet
Saima JönssonFahoum

Primärvårdsnämnden 2020-06-24
Protokollsanteckning
Ärende 7 Uppsägning av KTB kort
Primärvårdsnämnden har godkänt uppsägning av vårdöverenskommelse psykoterapi KBT
kort – Vårdcentralen Nöbbelöv. Ett avtal om att bedriva psykoterapi via valfrihetssystem för
kognitiv beteendeterapi (KBT) kort. Enligt detta system har den enskilde rätt att välja vilken
av de leverantörer som regionen tecknat avtal med. Uppsägningen av vårdöverenskommelsen
KBT-kort gäller denna gång på vårdcentralen Nöbbelöv i Lund.
Miljöpartiet anser att det är oroväckande med återkommande uppsägningarna inom vårdvalet
KBT kort. Detta behöver undersökas, finns det något i dagens förfrågningsunderlag som
försvårar för utförarna. KBT för den som mår psykiskt dåligt är viktigt och kan vara
avgörande, och tillgången på KBT bör vara jämlikt i hela Skåne. I samband med pandemin är
detta ändå viktigare då krisen gör att fler mår dåligt.
Förfrågningsunderlagens krav har förändrats efter en översyn av Hälso- och sjukvårdsnämnden i mars då åtta leverantörer av KBT-kort uppmanades att säga upp avtalet. Hur har
detta gått har nya leverantörer tecknat avtal och blev översynen av avtalsunderlaget bra eller
behöver de högre kravens ses över. Vi vill uppmärksamma nämnden på denna fråga och ser
vill att detta ses över.
För Miljöpartiet de gröna
Lena Östholm Munkberg
Ersättare i primärvårdsnämnden

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Primärvårdsnämnden 2020-06-24

Ärende 9. Initiativärende. Fler ska vilja välja Primärvården Skåne
I flera år har Primärvården Skåne minskat i andelen listade patienter i förhållande till övriga
vårdgivare inom det skånska hälsovalet. Bara mellan november 2018 och november 2019 föll
antalet listade från 59,1 procent till 57,8 procent av Skånes befolkning. Om andelen hade legat
kvar på 59,1 procent hade antalet listade i november 2019 varit nästan 18 000 fler än de faktiskt
var.
Primärvården är en konkurrensutsatt verksamhet, men det är bara privata aktörer som agerar
därefter. Det nuvarande politiska uppdraget till Primärvården Skåne förhåller sig inte med ett
ord till detta faktum. Med det i åtanke är det inte förvånande att de privata vårdgivarna lyckas
bättre i konkurrensen. Vi socialdemokrater vill vända den nedåtgående trenden och det första
steget mot att göra det är att sätta upp ett politiskt mål som verksamheten kan arbeta mot.
Ett sådant mål står naturligtvis inte i motsättning till de andra mål som slås fast i den gällande
verksamhetsplanen, tvärtom. God tillgänglighet, hög medicinsk kvalitet och så vidare är
förutsättningar för att fler ska vilja lista sig hos Primärvården Skåne, samtidigt som den fallande
andelen listade får negativa ekonomiska konsekvenser som riskerar att påverka uppfyllelsen av
de övriga målen negativt.
Det borgerliga regionstyret månar om att primärvården ska vara fortsatt konkurrensutsatt, men
de vill inte att verksamheten aktivt ska konkurrera. De är bekymrade över att andelen listade
fortsätter sjunka, men vill inte ge förvaltningen i uppdrag att försöka vända trenden. Deras
motstånd mot vårt förslag är således inte bara olyckligt, utan framstår också som inkonsekvent.
Vi reserverar oss självklart mot beslutet.

För Socialdemokraterna i primärvårdsnämnden,

Anna Ingers
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Reservation
ärende 9,Fler skall välja Primärvården Skåne.

Ärende
När vården blev en marknad” utgör titeln på en bok som redogör
för hur det gick till när vården blev en konkurrensutsatt
verksamhet och där man belyser vilka orättvisa
regelverk som gäller.
Det handlar om sista handsansvaret vilket hela tiden är den
offentliga vårdens ansvar genom t.ex dygnet runt öppna
akutmottagningar .Det handlar om att som privat vårdgivare
kunna etablera sig varsomhelst utan någon hänsyn till behov.Så
etableras ju också alltfler privata enheter där de anser att
omständigheterna är gynnsamma för dem d.v.s. i områden med
goda socioekonomiska förhållanden.
Ändå försäkrar man gång på gång att man står bakom lagen om
att de med störst behov skall ha företräde.Och att det inte gäller
efterfrågestyrd vård.
I gällande verksamhetsplaner finns givetvis de traditionella
målen angående kvalitet, tillgänglighet o.s.v. Att ett mål om att
andelen listade patienter inom primärvården Skåne skall öka i
förhållande till andra vårdgivare är för oss ett självklart
sådant..Vad som är kontroversiellt i detta förslag är minst sagt
förvånande.

För Vänsterpartiet
Saima JönssonFahoum

Primärvårdsnämnden 2020-06-24
Protokollsanteckning
Ärende 9: Initiativärende – Fler ska vilja välja Primärvården Skåne
Miljöpartiet ställer sig bakom initiativärendet om att fler ska vilja välja Primärvården Skåne.
För oss är det självklart att även Primärvården Skåne, precis som sina privata konkurrenter,
ska sträva efter att ha en så bra vård som möjligt och därmed få fler att lista sig på våra
vårdcentraler. Det är så klart bra att förvaltningen arbetar med marknads- och
kommunikationsaktiviteter, vilket beskrivs i svaret på initiativärendet, men ett mål kan bli
ytterligare ett verktyg för att vässa arbetet ännu mer.
Det är oroväckande att de offentliga vårdcentralerna tappat listade patienter under pandemin,
en del till digitala vårdaktörer. För att kunna stävja denna trend och skapa en attraktiv
verksamhet kan ett mål klart vara ett stöd i detta arbete..

För Miljöpartiet de gröna
Lena Östholm Munkberg
Ersättare i primärvårdsnämnden

