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Katarina Jonasson, stabschef
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef
Håkan Ewéo, verksamhetscontroller
Karin H Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Maria Landgren, läkemedelschef
Åsa Tranesjö, verksamhetscontroller
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare
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Karolina Boman, personalföreträdare (SACO)
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§ 134 Val av justeringsperson
Marianne Eriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 135 Verksamhetsinformation
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
− Covid-19
− ME/EDS
2. Ekonomisk månadsuppföljning med prognos. Verksamhetscontroller
Åsa Tranesjö
3. Läkemedelsstrategin 2021. Läkemedelschef Maria Landgren
4. Översyn av regionala kunskapscentrum. Läkemedelschef Maria
Landgren.
5. Plan för covid-19-vaccinering. Biträdande smittskyddsläkare Per
Hagstam
6. Normaliseringsarbetet. Chefläkare Rasmus Havmöller

§ 136 Anmälan av delegationsbeslut HSN - november
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.
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I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2020-10-29

§ 137 Anmälan av informationshandlingar HSN - november
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 2020-11-13

§ 138 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos HSN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer uppföljning och prognos
per oktober 2020 för hälso- och sjukvårdsnämnden och lägger
informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Agneta Lenander (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en redovisning av utfallet per oktober 2020 jämfört med
budget och helårsprognos dels för nämnden och dels för hela hälso- och
sjukvårdssektorn.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-10
2. Månadssammandrag oktober 2020 – HS sektorn
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§ 139 Region Skånes uppdrag för hälso och sjukvård 2021 samt uppdrag
till vård i egen regi 2021
Ärendenummer: 2019-POL000107
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderat Region Skånes
uppdrag för hälso- och sjukvård samt uppdrag till sjukhusstyrelser och
nämnder 2021 i enlighet med regionfullmäktiges beslut.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Agneta Lenander (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat och överlämnat förslag på
Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag, uppdrag till sjukhusstyrelser och
nämnder samt hälso- och sjukvårdsbudget 2021, till regionstyrelsen. Därefter
har Region Skånes verksamhetsplan och budget 2021 med plan för 2022 och
2023 tagits fram och regionfullmäktige har gett hälso- och sjukvårdsnämnden i
uppdrag, att vid sammanträdet den 13 november, justera och fastställa det
samlade uppdraget för hälso- och sjukvården liksom sjukhusens uppdrag enligt
inriktningen i verksamhetsplan och budget 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-13
2. Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag 2021, reviderat oktober 2020
3. Region Skånes uppdrag till sjukhusstyrelser och nämnder 2021,
reviderat oktober 2020
4. Uppföljningsbilaga Uppdrag HS 2021

§ 140 Internbudget 2021 HSN
Ärendenummer: 2019-POL000107
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer internbudget inklusive intern
kontrollplan för år 2021.
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Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Agneta Lenander (V) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) deltar inte i beslutet och gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa internbudget för år 2021. I
internbudgeten budgeteras kostnader för den verksamhet som finansieras av
hälso- och sjukvårdsnämnden. Finansiering består av regionbidrag samt
statsbidrag och annan statlig ersättning från Migrationsverket. Regionbidraget
till hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 16 768,0 miljoner kronor utifrån
den av regionfullmäktige beslutade budget och verksamhetsplan för 2021 med
plan för 2022 och 2023. Statliga ersättningar kopplat till asylsökande budgeteras
till 150 miljoner kronor. Sammanlagt uppgår regionbidrag och statliga
ersättningar till 16 918,0 miljoner kronor.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-28
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens Internbudget 2021
3. Central prioritering ST-tjänster
4. Internkontroll plan 2021

§ 141 Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000381
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad får utöver ordinarie uppdrag ett utökat
uppdrag att genomföra 1300 endoskopiundersökningar och 1000
allmänkirurgiska operationer. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar
uppdraget 2021 genom att anslå medel till sjukhusstyrelse Kristianstad
med 51 300 000 kronor.
2. Sjukhusstyrelse Kristianstad får under perioden 2021-01-01 t.o.m.
2021-06-30 fortsätta det tillfälligt utökade uppdraget avseende urologi
som beslutades på hälso - och sjukvårdsnämndens sammanträde
2020-05-14. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget med
3 400 000 kronor.
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3. Sjukhusstyrelse Hässleholm får i uppdrag att utöver ordinarie uppdrag
utföra 500 ledplastiker. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar
uppdraget 2021 genom att anslå medel till sjukhusstyrelse Hässleholm
med 32 300 000 kronor.
4. Sjukhusstyrelse Trelleborg får utöver ordinarie uppdrag ett utökat
uppdrag att genomföra 500 ledplastiker, 500 operationer övrig ortopedi
och 300 operationer inom öron- näsa- halsområdet. Hälso- och
sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget 2021 genom att anslå medel till
sjukhusstyrelse Trelleborg med 72 300 000 kronor.
5. För omförhandling av avtal öppenvårdspsykiatri att omfatta digitala
vårdbesök avsätts 10 000 000 kronor per år under resterande avtalstid.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utifrån identifierat behov
genomföra en flerårig upphandling av slutenvård för endokrinkirurgi för
patienter med allvarlig systemsjukdom. Hälso- och sjukvårdsnämnden
finansierar upphandling av endokrinkirurgi med 20 000 000 kronor per
år.
7. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma med förslag
till ytterligare åtgärder under 2021 för en förbättrad tillgänglighet.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
I syfte att förbättra tillgängligheten fördelar hälso- och sjukvårdsnämnden medel
för utökade uppdrag inom områdena endoskopi, ortopedi, allmän kirurgi,
öron/näsa/hals och urologi till sjukhusstyrelserna Kristianstad, Hässleholm och
Trelleborg. Medel används också till åtgärder för upphandlad vård.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP):
− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en
generalplan för att hantera vårdköerna, som ska presenteras vid
beredningsutskottets sammanträde 2020-12-01.
− att beslutssats 6 omformuleras enligt följande:
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att genomföra en flerårig upphandling av
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slutenvård för endokrinkirurgi för patienter med allvarlig
systemsjukdom till ett värde av maximalt 20 000 000 kronor per år.
Utredningen ska innehålla en kartläggning av behoven, en risk- och
konsekvensanalys, i synnerhet ur ett personalförsörjnings- och
patientperspektiv, samt en utvärdering av förutsättningarna för att istället
utföra dessa operationer, eller delar av dem, i egen regi. Redovisning ska
ske för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2020-12-01 och
nämnden delegerar till beredningsutskottet att utifrån utredningens
slutsatser besluta om en sådan upphandling ska genomföras.
Agneta Lenander (V) instämmer i Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande i första
punkten.
Mätta Ivarsson yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S) och Agneta
Lenander (V):
− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att snarast återkomma
med en plan för förbättrad tillgänglighet till gynekologiska operationer.
− att kvinnosjukvård läggs till i meningen ”Några områden som har
identifierats att ha särskilt behov av extra åtgärder är områdena ortopedi,
öron – näsa – hals och endokrin kirurgi” på sidan 3.
Agneta Lenander (V) yrkar avslag på den 6:e beslutsmeningen i ordförandens
förslag.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Anna-Lena Hogeruds (S), Mätta
Ivarssons (MP) och Agneta Lenanders (V) yrkanden.
Ordföranden ställer först proposition på yrkandet i beslutsmening 1-5 och 7 i
ordförandens förslag och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit
detsamma.
Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i beslutsmening 6 i
ordförandens förslag och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit
ordförandens yrkande.
Omröstning begärs. Ordförandens yrkande är huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande och
Agneta Lenanders (V) yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
utsett Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande till motförslag i huvudvoteringen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande voteringsproposition i
huvudvoteringen:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande röstar nej.
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Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 5 nej-röster. 1 (en) avstår.
Ja-röster ges av:
Elisabeth Kullenberg (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Gunilla
Andersson (M), Camilla Nordström (SD), Patrik Ohlsson (SD), Anneli
Eskilandersson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marianne Eriksson (S), Mätta
Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Avstår:
Agneta Lenander (V)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Anna-Lena Hogeruds (S)
tilläggsyrkande om en generalplan för att hantera vårdköerna och finner att
hälso- och sjukvårdsnämnden har avslagit tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens avslagsyrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Anna-Lena Hogeruds (S) tilläggsyrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Elisabeth Kullenberg (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Gunilla
Andersson (M), Camilla Nordström (SD), Patrik Ohlsson (SD), Anneli
Eskilandersson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marianne Eriksson (S),
Agneta Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande att
avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Mätta Ivarssons (MP)
tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden har avslagit
tilläggsyrkandet.
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Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens avslagsyrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Mätta Ivarssons (MP) tilläggsyrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Elisabeth Kullenberg (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Gunilla
Andersson (M), Camilla Nordström (SD), Patrik Ohlsson (SD), Anneli
Eskilandersson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marianne Eriksson (S),
Agneta Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande att
avslå tilläggsyrkandet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-13

§ 142 Regionalt operationsteam
Ärendenummer: 2020-POL000340
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Det regionala operationsteamet som utgår från sjukhusstyrelse
Landskrona utökas enligt föreliggande förslag.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar en utökning av nuvarande
grundfinansiering med 3 miljoner kronor från och med 2021.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Agneta Lenander (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören fick på hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde 2020-08-27 i uppdrag att utreda möjligheten att utöka
operationsteamets verksamhet, alternativt inrätta fler sådana team.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-09

§ 143 Åtgärdsplan för att intensifiera arbetet för bättre tillgänglighet i
hälso- och sjukvården
Ärendenummer: 2019-POL000077
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger redovisningen, av vidtagna och
planerade åtgärder för att intensifiera arbetet för bättre tillgänglighet i
hälso- och sjukvården, till handlingarna.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden gav 2020-03-04 hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att intensifiera arbetet för bättre
tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på väntetiderna inom
cancervården.
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), att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta
fram en generalplan för att hantera vårdköerna, som ska presenteras vid
beredningsutskottets sammanträde 2020-12-01.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-06
2. RE_Beslutsförslag_Bilaga 1 Diagram andel väntande

Region Skåne

Datum

11 (33)

2020-11-13

§ 144 Översyn av regionala kunskapscentrum
Ärendenummer: 2019-POL000090
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet för ytterligare
beredning.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Sveriges regioner har tagit beslut om att etablera ett gemensamt system för
kunskapsstyrning och samtliga regioner har åtagit sig att anpassa sin kunskapsorganisation till den nationella strukturen. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i
januari 2020 i uppdrag att återkomma med förslag på hur kunskapscentrumen
(KC) ska integreras i kunskapsstyrningen och hur de delar av KC nuvarande
uppdrag som inte kan integreras med kunskapsstyrningen ska omhändertas.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning och 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 2020-11-12
2. RE_Beslutsförslag Bilaga_Tabell omfördelning KC

§ 145 Läkemedelsstrategi 2021-2024
Ärendenummer: 2020-POL000113
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Region Skånes läkemedelsstrategi 2021-2024 i enlighet med förslaget.
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Sammanfattning
Den regionala läkemedelsstrategin utgår från Region Skånes vision och mål och
ska ses som en plattform för att uppnå målen. Genom en regional läkemedelsstrategi skapas också möjligheter för Region Skåne att bli en aktiv aktör inom
ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Den regionala läkemedelsstrategin omfattar åren 2021-2024.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-07
2. Region Skånes läkemedelsstrategi 2021-2024

§ 146 Åtgärder för att öka antalet disponibla vårdplatser
Ärendenummer: 2020-POL000120
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso - och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att arbeta för att de
lärdomar och kunskaper som erhållits under covidpandemin avseende
vårdplatser tas tillvara i det fortsatta arbetet med att säkerställa antalet
disponibla vårdplatser.
Reservation
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden gav 2020-03-04 hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att genomföra en översyn av vilka åtgärder som har vidtagits och vilka
åtgärder som ytterligare kan vidtas med syfte att öka antalet disponibla
vårdplatser.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Anna-Lena Hogerud (S):
1. att hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra en kartläggning
av medicinskt omotiverade flyttar, kartläggningen ska återrapporteras till
hälso- och sjukvårdsnämnden senast i mars 2021.
2. att hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra en kartläggning
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av medicinskt omotiverade inläggningar som ohållbar hemsituation och
social svikt, kartläggningen ska återrapporteras till hälso- och
sjukvårdsnämnden senast i mars 2021.
3. att hälso-och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra en kartläggning
av antal patienter som vistas mer än 12 timmar på akutmottagning och
att denna statistik redovisas i delårs- och årsredovisning.
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.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Agneta Lenanders (V) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Elisabeth Kullenberg (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Gunilla
Andersson (M), Camilla Nordström (SD), Patrik Ohlsson (SD), Anneli
Eskilandersson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Cecilia Magnusson-Svärd (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. Beslutsförslag 2020-10-16
2. Bilaga Diagram avseende disponibla vårdplatser, överbeläggningar och
utlokaliserade patienter

§ 147 Återrapportering om högspecialiserad vård för behandling av
självskadebeteende
Ärendenummer: 2020-POL000382
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger återrapportering av aktuellt läge
gällande högspecialiserad vård för behandling av självskadebeteende till
handlingarna.
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2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med en återkoppling av aktuellt läge under hösten
2021.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden gav 2018-09-27 § 162 hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta högspecialiserad vård
för personer med allvarligt självskadande beteende i Region Skåne. Utredningen
med slutsatser presenterades 2019-06-27 § 75 och lades till handlingarna.
Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i samma ärende i uppdrag att återkomma
till nämnden med återkoppling av aktuellt läge under hösten 2020 vilket sker
genom detta ärende.
Yrkanden
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av ordförande Gilbert Tribo (L)
och Agneta Lenander (V), att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med en återkoppling av aktuellt
läge under hösten 2021.
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 2020-11-13
2. Remissvar södra sjukvårdsregionen 2020-09-30

§ 148 Utredning om tillgänglighet kan ökas genom avtal med privata
logopeder i öppen vård
Ärendenummer: 2020-POL000370
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger utredningen om huruvida
tillgängligheten inom logopedi kan ökas genom avtal med privata
logopeder till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att vid
hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-04 redovisa utredning om
resursfördelning och nivåstrukturering inom logopedi.
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Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören fick 2020-01-23 i uppdrag att belysa huruvida
tillgängligheten inom logopedi kan ökas genom avtal med privata logopeder i
öppen vård.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-06

§ 149 Förlängning av pilot för hälsosamtal på vårdcentral
Ärendenummer: 2020-POL000397
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår 739 000 kronor för kostnader som
föreligger mellan pilotfasens avslut och beslut om breddinförande av
riktade hälsosamtal för 40-åringar på vårdcentral. Beloppet avser tre
månaders budget för metod- och kompetensstöd, drift av server och ITprojektledare.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger delredovisning av pilot för riktade
hälsosamtal på vårdcentral till handlingarna.
Sammanfattning
I detta ärende sker en delredovisning av pilot för riktade hälsosamtal på
vårdcentral. Utvärdering av modell, implementering och deltagande redovisas
vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde våren 2021 inför
ställningstagande av breddinförande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-06
2. Mall för månadsuppföljning
3. Vetenskapliga frågeställningar

§ 150 Ökad tillgänglighet - översyn av Bild- och funktionsmedicin i Region
Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000465
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten om översyn av Bild- och
funktionsmedicin Skåne till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom föreslagna åtgärder i den
genomförda översynen.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver sjukhusstyrelse SUS,
sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Kristianstad samt
regionstyrelsen och anför sin mening att föreslagna åtgärder i översynen
genomförs.
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Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna avstår från att delta i
beslutet i sak.
Sammanfattning
Inom ramen för Framtidens hälsosystem har en översyn av Bild- och
funktionsmedicin i Skåne genomförts. Utifrån översynens resultat har ett antal
åtgärder föreslagits. Den parlamentariska gruppen, som tillsatts av hälso- och
sjukvårdsnämnden, har tagit del av översynen och ställt sig positiva till
föreslagna åtgärder.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Camilla Nordström (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar att ärendet avgörs idag.
Ordföranden ställer 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 Camilla Nordströms (SD) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Elisabeth Kullenberg (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Gunilla
Andersson (M), Mikael Skoog (S), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marianne
Eriksson (S), Agneta Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP), Anna-Lena Hogerud
(S), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Camilla Nordström (SD), Patrik Ohlsson (SD) och Anneli Eskilandersson (SD)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på yrkandena i sak och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-07
2. Rapport översyn av Bild- och funktionsmedicin i Skåne
3. Översyn av Bild- och funktionsmedicin

§ 151 Förfrågningsunderlag vårdcentral 2021
Ärendenummer: 2020-POL000341
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem vårdcentral gällande år 2021, att gälla från och med
2021-01-01.
2. Konsekvenserna av ersättningen samt kostnadsansvar för icke-listade
individers besök (8.1.8 samt 8.8.1) följs upp löpande och rapporteras till
nämnden.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom vårdcentral. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) och
Mätta Ivarsson (M):
− att viktningen av kapiteringsersättningen för CNI höjs från 17,5 till 20
procent, att viktningen av kapiteringsersättningen för ålder och kön sänks
från 7,5 till 5 procent och att ersättningsnivåerna justeras i enlighet med
detta.
− att följande mening under 6.1 Val och byte av vårdcentral justeras enligt
följande (tillägg kursiverat):
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Byte sker endast genom att Medborgaren lämnar in en för hand
underskriven valblankett, till vald vårdcentral, alternativt att medborgaren
registrerar sitt val av vårdcentral elektroniskt i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
− att underkapitlet 8.2.7 Ersättning efter listade individers akutbesök inom
specialiserad vård stryks i sin helhet och att de medel som finns avsatta
för detta ändamål istället fördelas som kapiteringsersättning.
− att första stycket under 8.1.8 Ersättning för icke listade individers
vårdkontakter justeras enligt följande:
Om Leverantören genomför en kvalificerad vårdkontakt med en individ
som inte är listad hos Leverantören men är folkbokförd inom eller utanför
Skåne erhålls en ersättning från Uppdragsgivaren. Fysiskt besök hos läkare
ersätts med 500 kronor. Digitala besök hos läkare, samt fysiska eller
digitala besök hos övriga vårdgivarekategorier ersätts med 350 kronor.
Ersättning förutsätter korrekt registrering i PASiS enligt gällande
anvisningar, inklusive vårdgivarkategori.
− att 8.8.1 Kostnadsansvar för listade individers vårdkontakter vid annan
enhet justeras enligt följande:
Leverantören har kostnadsansvar för listade individers vårdkonsumtion på
andra Enheter inom primärvårdsnivån i Skåne. Kostnadsansvaret begränsas
till kvalificerad vårdkontakt genom ett avdrag i två nivåer, för fysiskt besök
hos läkare 500 kronor och för digitalt besök hos läkare samt fysiska eller
digitala besök hos övriga vårdgivarkategorier 350 kronor.
− att konsekvenserna av ersättning samt kostnadsansvar för icke-listade
individers besök (8.1.8 samt 8.8.1) följs upp löpande och rapporteras till
nämnden.
Ordförande Gilbert Tribo (L) instämmer i Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande i
sjätte och sista punkten och yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar att ersättningen för mottagning för unga vuxna,
äldremottagning och mottagning för vuxna med varaktig funktionsnedsättning
skrivs upp med sedvanlig uppräkning.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande
i första till femte punkten och Mätta Ivarssons (MP) yrkande.
Ordföranden ställer först proposition på ordförandens och Anna-Lena Hogeruds
(S) yrkandena och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden har bifallit hans
yrkande.
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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), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Gunilla
Andersson (M), Camilla Nordström (SD), Patrik Ohlsson (SD), Anneli
Eskilandersson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Cecilia Magnusson-Svärd (S), Marianne Eriksson (S),
Agneta Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Mätta Ivarssons (MP) yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden har avslagit det.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-21
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem vårdcentral gällande år 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem vårdcentral
gällande år 2021
4. Bilaga 1 Ersättning efter ålder och kön 2021

§ 152 Förfrågningsunderlag psykoterapi 2021
Ärendenummer: 2020-POL000450
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem psykoterapi gällande år 2021, att gälla från 2021-01-01.
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.
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Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom psykoterapi. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
Yrkande
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V), att meningen ”För legitimerad psykoterapeut ska det
tydligt framgå av examensbevis att utbildningen riktar sig till vuxna.” stryks i
samtliga fall där den förekommer i förfrågningsunderlaget, det vill säga från
kapitlen 5.4.2.1. (s. 23), 5.4.2.2. (s. 24), 5.4.2.3. (s. 25).
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-23
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem psykoterapi gällande år 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem psykoterapi
gällande år 2021

§ 153 Förfrågningsunderlag barnavårdscentral 2021
Ärendenummer: 2020-POL000395
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag
för valfrihetssystem barnavårdscentral gällande år 2021, att gälla från
2021-01-01.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom barnavårdscentral. Hälso- och
sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
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Yrkande
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V):
− att viktningen av barnahälsovårdsersättningen för CNI höjs från 17,5 till
20 procent, att viktningen av barnahälsovårdsersättningen för ålder sänks
från 82,5 till 80 procent och att ersättningsnivåerna justeras i enlighet
med detta.
− att följande mening under 6.1 Val och byte av barnavårdscentral justeras
enligt följande (tillägg kursiverat):
Byte sker endast genom att vårdnadshavarna lämnar in en för hand
underskriven valblankett, till vald Enhet, alternativt att medborgaren
registrerar sitt val av Enhet elektroniskt i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-26
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem barnavårdscentral
gällande 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem
barnavårdscentral gällande 2021

§ 154 Förfrågningsunderlag barnmorskemottagning 2021
Ärendenummer: 2020-POL000396
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem barnmorskemottagning gällande år 2021, att gälla från
och med 2021-01-01.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
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Yrkande
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V):
− att viktningen av graviditetsövervakningsersättningen för CNI höjs från
17,5 till 20 procent, att viktningen av
graviditetsövervakningsersättningen för graviditetsperiod sänks från
82,5 till 80 procent och att ersättningsnivåerna justeras i enlighet med
detta.
− att följande mening under 6.1 Val och byte av Barnmorskemottagning
justeras enligt följande (tillägg kursiverat):
Byte sker endast genom att Medborgaren lämnar in en för hand
underskriven valblankett, till vald barnmorskemottagning, alternativt att
medborgaren registrerar sitt val av barnmorskemottagning elektroniskt i
1177 Vårdguidens e-tjänster.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom barnmorskemottagning. Hälso- och
sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-26
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem barnmorskemottagning
gällande år 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem
barnmorskemottagning gällande år 2021

§ 155 Förfrågningsunderlag allmän tandvård för barn och unga vuxna
2021
Ärendenummer: 2020-POL000383
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem allmän tandvård för barn och unga vuxna gällande år
2021, att gälla från 2021-01-01.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom allmän tandvård för barn och unga
vuxna. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag
för valfrihetssystemet.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-15
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem allmän tandvård för barn och
unga vuxna gällande år 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem allmän
tandvård för barn och unga vuxna gällande år 2021
4. Ersättningsberättigade åtgärder 2021 Allmän

§ 156 Förfrågningsunderlag specialiserad tandvård för barn och unga
vuxna 2021
Ärendenummer: 2020-POL000384
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem specialiserad tandvård för barn och unga vuxna gällande
år 2021, att gälla från 2021-01-01.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom specialiserad tandvård för barn och
unga vuxna. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-26
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem specialiserad tandvård för barn
och unga vuxna gällande år 2021.
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem specialiserad
tandvård för barn och unga vuxna gällande år 2021.
4. Bilaga Ersättningsberättigade åtgärder 2021.

§ 157 Förfrågningsunderlag grå starr 2021
Ärendenummer: 2020-POL000417
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem grå starr gällande år 2021, att gälla från 2021-01-01.
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.
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Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom grå starr. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
Yrkande
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V), att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta
fram ett konkret förslag på kostnadstak inom valfrihetssystem för grå starr, med
utgångspunkt i erfarenheterna från andra regioner som infört sådana
kostnadstak.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-02
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem grå starr gällande år 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem grå starr
gällande år 2021

§ 158 Förfrågningsunderlag öppen hudsjukvård 2021
Ärendenummer: 2020-POL000415
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem öppen hudsjukvård gällande år 2021, att gälla från
2021-01-01.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
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Region Skåne har ett valfrihetssystem inom öppen hudsjukvård. Hälso- och
sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
Yrkande
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V), att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta
fram ett konkret förslag på kostnadstak inom valfrihetssystem för öppen
hudsjukvård, med utgångspunkt i erfarenheterna från andra regioner som infört
sådana kostnadstak.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-05
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem öppen hudsjukvård gällande år
2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem öppen
hudsjukvård gällande år 2021

§ 159 Förfrågningsunderlag öppen ögonsjukvård 2021
Ärendenummer: 2020-POL000416
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för
valfrihetssystem öppen ögonsjukvård gällande år 2021, att gälla från
2021-01-01.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem för öppen ögonsjukvård. Hälso- och
sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
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Yrkande
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Agneta Lenander (V), att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta
fram ett konkret förslag på kostnadstak inom valfrihetssystem för öppen
ögonsjukvård, med utgångspunkt i erfarenheterna från andra regioner som infört
sådana kostnadstak.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-05
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem öppen ögonsjukvård gällande
år 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem öppen
ögonsjukvård gällande år 2021

§ 160 Förfrågningsunderlag läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opiodberoende 2021
Ärendenummer: 2020-POL000436
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso-och sjukvårdsnämnden fastställer förfrågningsunderlag för valfrihetssystem LARO gällande år 2021, att gälla från och med 2021-01-01.
Sammanfattning
Region Skåne har ett valfrihetssystem inom LARO. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer årligen förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-23
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem LARO gällande år 2021
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystem LARO
gällande år 2021
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§ 161 Struktur för samverkan mellan Kristianstads kommun och Region
Skåne avseende barn och unga
Ärendenummer: 2020-POL000464
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom överenskommelse om
struktur för samverkan mellan Kristianstads kommun och Region Skåne –
Samba Kristianstad.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver psykiatri-, habiliterings-, och
hjälpmedelsnämnden samt sjukhusstyrelse Kristianstad att i samverkan,
för Region Skånes del, säkerställa genomförandet av överenskommelsen.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Agneta Lenander (V) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Psykisk hälsa och insatser för att stärka den psykiska hälsan bland barn och
unga är ett prioriterat område i Region Skåne. I Kristianstad finns sedan tidigare ett samarbete mellan berörda verksamheter inom kommunen respektive
inom Region Skåne när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa. Verksamheterna har nu tagit initiativ till en gemensam överenskommelse om struktur för
samverkan mellan Kristianstads kommun och Region Skåne för att bättre kunna
möta behoven hos barn och unga med en mer komplex problematik.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-05
2. Överenskommelse om struktur för samverkan mellan Kristianstads
kommun och Region Skåne

§ 162 Näringslivsinitierade kliniska prövningar
Ärendenummer: 2020-POL000477
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom genomförandet av
satsningen Fler näringslivsinitierade kliniska prövningar i Skåne.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
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Sammanfattning
Region Skåne medverkar hösten 2020 i en utredning för att utveckla en modell
för en hållbar och skalbar struktur för initiering samt genomförandet av näringslivsinitierade kliniska prövningar. Med utgångspunkt från utredningen planeras
för en fortsatt satsning inom området.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-03

§ 163 Temporär möjlighet för leverantörer med samverkansavtal i enlighet
med lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för
fysioterapi (LOF) med anledning av covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000208
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avslutar möjlighet till temporärt arbete i
Region Skåne för leverantörer med avtal i enlighet med Lag (1993:1651)
om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652) om ersättning för
fysioterapi från och med 2021-01-01.
Sammanfattning
Ordföranden har i ett delegationsbeslut 2020-04-07 beslutat om möjlighet för
leverantör med samverkansavtal i enlighet med lag om läkarvårdsersättning
(LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF) med anledning av Covid-19
att gälla från och med 2020-04-07 till dess att annat meddelas. Det bedöms inte
längre föreligga skäl för att fortsätta med ersättningen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-27
2. Gemensamt uttalande mellan SKR, Läkarförbundet och
Fysioterapeuterna

§ 164 Utökat uppdrag till sjukhusstyrelse Kristianstad avseende scopier
Ärendenummer: 2020-POL000014
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad får utöver ordinarie uppdrag 2020 ett utökat
uppdrag att genomföra 450 endoskopiundersökningar.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget 2020 genom att anslå
medel till sjukhusstyrelse Kristianstad med 2 200 000 kronor.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
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till protokollet.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Kristianstad får ett utökat uppdrag med 450 endoskopiundersökningar 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-08
2. Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut 2020-02-14 § 8

§ 165 Förändrade ersättningar med anledning av tillfälligt statsbidrag för
moms på bemanningstjänster - HSN
Ärendenummer: 2019-POL000107
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden höjer de ekonomiska ersättningstaken med
1,5 % för LOU-avtalen i bifogad lista med anledning av tidigare beslut
om höjning av ersättningsnivåerna till följd av det tillfälliga statsbidraget
för momskompensation. Beslutet gäller som längst tom år 2022.
Sammanfattning
På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, 2020-05-14, §59, beslutades att
höja ersättningarna till ett antal avtal inom både Lag om Valfrihetssystem,
(LOV 2008:962), och Lag om offentlig upphandling (LOU 2016:1145) med
anledning av regeringens beslut om ett tillfälligt statsbidrag för momskompensation under tre år. I och med det beslutet behöver de ekonomiska
ersättningstaken i vissa avtal även höjas.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-21
2. LOU-avtal som omfattas av detta ärende
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§ 166 Parlamentarisk grupp för patientavgifter 2022
Ärendenummer: 2020-POL000214
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden utser följande ledamöter i den
parlamentariska gruppen för patientavgifter 2022:
Gilbert Tribo (L)
Anna Mannfalk (M)
Birte Sandberg (C)
Per Einarsson (KD)
Marlen Ottesen (SD)
Anna-Lena Hogerud (S)
Peter Ahlbom (V)
Mätta Ivarsson (MP)
2. Vid förhinder av ordinarie ledamot får respektive parti skicka en
ersättare.
3. Den parlamentariska gruppen ska lämna sitt slutförslag så att det
behandlas i hälso- och sjukvårdsnämnden senast i april om
regionfullmäktige behandlar verksamhetsplan och budget för 2022 i juni.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden inrättade 2020-10-01 § 123 en parlamentarisk
grupp med uppdrag att göra en översyn av patientavgifterna inför 2022. I detta
ärende förrättar hälso- och sjukvårdsnämnden följaktiga val. Ledamot i den
parlamentariska gruppen ska vara ledamot eller ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-12

§ 167 Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
(rapport nr 3 -2020) HSN
Ärendenummer: 2020-POL000499
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott får i uppdrag att avge
yttrande på granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och
sjukvården.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över granskning
av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Revisorernas sammanfattande bedömning är att Region Skånes arbete med kompetensförsörjning
delvis bedrivs ändamålsenligt. Granskningen inkom 28 oktober och svar ska
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lämnas senast 14 december. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sitt sista
sammanträde under 2020 den 13 november.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-03
2. Missiv 2020-10-27
3. Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
(rapport nr 3 - 2020)
4. Sammanfattning

§ 168 Granskning av Prehospital vård (rapport nr 2 - 2020) HSN
Ärendenummer: 2020-POL000500
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott får i uppdrag att avge
yttrande på granskning av prehospital vård.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över granskning
av prehospital vård i Region Skåne. Revisorernas sammanfattande bedömning
är att den prehospitala verksamheten, inkluderande ambulansverksamhet och
sjukvårdsrådgivning är ändamålsenlig och att den fungerar väl i vardagen. Samtidigt görs bedömningen att uppdelningen mellan regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden av ansvaret för ambulanssjukvården och dess tillämpning
inte är ändamålsenlig. Granskningen inkom 28 oktober och svar ska lämnas
senast 14 december. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sitt sista sammanträde
under 2020 den 13 november.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-03
2. Missiv 2020-10-27
3. Granskning av Prehospital vård (rapport nr 2 - 2020)
4. Sammanfattning

§ 169 Svar på initiativärende. Krafttag mot vårdköer
Ärendenummer: 2020-POL000369
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller tredje att-satsen i initiativärendet.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att första, andra, fjärde och femte attsatsen är besvarade genom redovisningen i ärendet.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
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beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram
en handlingsplan för att korta köerna inom den skånska hälso- och sjukvården,
vilka åtgärder som kan vidtas för att maximera operationskapaciteten i Skåne,
att utreda möjligheterna att utöka det mobila operationsteamets verksamhet och
utreda förutsättningarna för att upphandla operationskapacitet inom de områden
där köerna är som längst, samt att se över samordningen av regionens
operationskapacitet och säkerställa att varje patient informeras om var det
aktuella ingreppet kan genomföras med kortast väntetid.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V),
bifall till initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-06
2. Initiativärende 2020-08-27

§ 170 Svar på initiativärende. Avskaffa avgiften för antikroppstestning
Ärendenummer: 2020-POL000363
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår initiativärendet.
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.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regionstyrelsen
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om att slopa egenavgiften för antikroppstestning.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V),
bifall till initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-07
2. Initiativärende 2020-08-27

Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2020-11-19

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
Ledamot

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 5. Månadsuppföljning oktober med analys och prognos HSN
Månadsuppföljningen visar på ett fortsatt bekymmersamt ekonomiskt läge för skånsk hälsooch sjukvård. Det är dock viktigt att understryka att detta av allt att döma inte beror på Covid19, då de senaste tillgängliga beräkningarna visar på en total ekonomisk nettoeffekt av
pandemin på -6,7 miljoner för hälso- och sjukvården. Då har inte heller minskade kostnader för
hälso- och sjukvårdsnämnden räknats med, vilket innebär att den verkliga nettoeffekten
troligtvis är positiv.
De stora underskotten är således en konsekvens av en strukturell underfinansiering av skånsk
hälso- och sjukvård, vilket Socialdemokraterna också påpekat sedan länge. Vi föreslog redan i
mars att de extra statsbidrag som Region Skåne mottar med anledning av Covid-19 skulle
betalas ut till verksamheten, men styret har valt att hålla dem inne och istället ålägga
verksamheten sparplaner. Det innebär att trots historiskt långa vårdköer så kommer inga av de
medel som regering och riksdag tillskjutit att faktiskt komma till användning inom sjukvården
under 2020, utan de kommer istället att användas till att förbättra Region Skånes ekonomiska
resultat, vilket knappast var avsikten med statsbidragen.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 5. Månadsuppföljning oktober

Underskottet för den samlade hälso och sjukvården fortsätter att dra över,
samtidigt som köerna växer och skulden till medarbetarna ökar. Det är
uppenbart att hälso och sjukvården behöver ett resurstillskott för att kunna
hantera de vårdbehov vi vet men även de som är okända. Vi står nu inför en
andra våg av pandemin och det är oroväckande att vi tullat så hårt på
medarbetarnas kapacitet och engagemang. Att vårdvalen får fortsätta med fri
dragningsrätt i detta läge är inte seriöst, i synnerhet inte som då pandemin har vi
lärt oss att det mest effektiva är en sammanhållen vård.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 6. Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2021 samt uppdrag till vård i
egen regi 2021
Socialdemokraternas förslag till regionfullmäktigebudget hade möjliggjort en betydligt mer
ambitiös politik både för att hantera den akuta situationen med långa vårdköer och för att
utveckla den skånska hälso- och sjukvården. Vi finner således det föreliggande förslaget till
hälso- och sjukvårdsuppdrag otillräckligt, men ser också att de beslutade budgetramarna inte
medger finansiering av ett uppdrag med den ambitionsnivå vi anser behövs. Vi väljer därför att
inte delta i beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-10.
Ärende 5. ”Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2021 samt
uppdrag till vård i egen regi 2021”

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar inom den
Skånska sjukvården.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Camilla Nordström (SD)
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 6. Region Skånes uppdrag för hälso och sjukvård 2021 samt uppdrag för
egen regi 2021.

Vi har ett eget budgetförslag med större satsningar som ger medarbetarna
förutsättningar att kunna hantera såväl pandemin, korta operationsköerna med
30 timmars arbetsvecka, som att vi kan bli en attraktiv arbetsgivare och bygga
långsiktigt. Därav deltog vi inte i beslutet.
Vi ser helt andra behov än vad den samlade alliansen gör. Vi ser att det inte går
att bedriva vården effektivt när förutsättningarna saknas. Det är som att försöka
fylla ett trasigt däck med luft istället för att byta däcket eller laga det. Vi ser att
sjukvården blöder såväl ekonomiskt som personellt, för att hantera det behövs
resurstillskott.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Protokollsanteckning
Ärende 6: Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2021 samt
uppdrag till vård i egen regi 2021
Miljöpartiet har lagt ett eget regionbudgetförslag för 2021. Hade det antagits hade hälso- och
sjukvårdsnämnden haft 287 miljoner kronor mer att använda. Det är pengar som Miljöpartiet
hade öronmärkt för att bland annat hantera effekterna av den vård som skjutits upp på grund
av den pågående pandemin och för att stärka både förlossningsvården och cancersjukvården. I
vårt budgetförslag gjorde vi särskilda satsningar på utsatta barn, med mer medel till
barnskyddsteamen och ett uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att starta våld i nära
relationer-team.
Nu är det inte Miljöpartiets budgetförslag som gick igenom i regionfullmäktige, och hälsooch sjukvårdsnämnden har därför betydligt mindre medel att röra sig med. Det visar sig i det
uppdrag för hälso- och sjukvården som nämnden nu antagit. Nödvändiga satsningar uteblir.
Miljöpartiet beklagar det och deltog därför inte i beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 7. Internbudget 2021 HSN
Det socialdemokratiska förslaget till budget för regionfullmäktige hade gett 578 miljoner
kronor mer till sjukvården än den nu antagna borgerliga budgeten, inklusive 159,9 miljoner
kronor mer till hälso- och sjukvårdsnämnden specifikt. Det hade, tillsammans med de
kösatsningar som vi fördelade direkt till sjukhusstyrelserna, skapat förutsättningar för ett
betydligt mer ambitiöst åtgärdsprogram för att komma till rätta med de långa vårdköerna. Det
hade även gett minst 41 miljoner mer till Hälsovalet och välbehövliga satsningar inom till
exempel förlossningsvården och demensvården. Vår satsning på onkologi hade dessutom
inneburit 10 nya miljoner till cancervården, medan vi kan konstatera att det borgerliga styrets
motsvarande så kallade satsning finansieras uteslutande genom att paketera om befintliga
anslag.
Då nämndens budgetramar därmed är långt ifrån tillräckliga för att möjliggöra den politik som
rådande situation kräver väljer vi att avstå från att delta i beslutet om internbudget.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-10.
Ärende 7. ”Internbudget 2021 HSN”

Sverigedemokraterna väljer att inte delta i beslutet då vi hade ett annat
budgetförslag i regionfullmäktige där vi redogjorde för våra satsningar inom den
Skånska sjukvården.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Camilla Nordström (SD)
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 7. Internbudget 2021

Vi har ett eget budgetförslag med större satsningar som ger medarbetarna
förutsättningar att kunna hantera såväl pandemin, korta operationsköerna med
30 timmars arbetsvecka, som att vi kan bli en attraktiv arbetsgivare och bygga
långsiktigt. Därav deltog vi inte i beslutet.
Vi ser helt andra behov än vad den samlade alliansen gör. Vi ser att det inte går
att bedriva vården effektivt när förutsättningarna saknas. Det är som att försöka
fylla ett trasigt däck med luft istället för att byta däcket eller laga det. Vi ser att
sjukvården blöder såväl ekonomiskt som personellt, för att hantera det behövs
resurstillskott.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Protokollsanteckning
Ärende 7: Internbudget 2021 HSN
Miljöpartiet har lagt ett eget regionbudgetförslag för 2021. Hade det antagits hade hälso- och
sjukvårdsnämnden haft 287 miljoner kronor mer att använda. Det är pengar som Miljöpartiet
hade öronmärkt för att bland annat hantera effekterna av den vård som skjutits upp på grund
av den pågående pandemin. Vi ville satsa dubbelt så mycket extra på förlossningsvården och
avsatte 13,3 miljoner kronor till cancersjukvården. Vi ställer oss bakom kompensationen för
bland annat utökade IVA-platser och breddinförande av pilotprojekt, men säger bestämt nej
till att lägga ut neuropsykiatri på privata utförare. Både förvaltning och medarbetare varnar
för att styrets plan att lägga ut neuropsykiatriska utredningar och behandlingar på privata
företag blir både dyrare för regionen och sämre för patienten. Då är det viktigt att vi lyssnar
på personalen. Utöver det ville Miljöpartiet bland annat satsa på utsatta barn, med mer medel
till barnskyddsteamen och ett uppdrag till förvaltningen att starta våld i nära relationer-team.
Nu är det inte Miljöpartiets budgetförslag som gick igenom i regionfullmäktige, och hälsooch sjukvårdsnämnden har därför betydligt mindre medel att röra sig med. Det visar sig i den
internbudget nämnden nu antagit. Nödvändiga satsningar uteblir. Miljöpartiet beklagar det
och deltog därför inte i beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 8. Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
De skånska vårdköerna har vuxit dramatiskt under Covid-19-pandemin, och mer i Skåne än i
resten av landet. I slutet av september var antalet väntande på operation eller åtgärd 88 procent
högre än vid årsskiftet i Skåne, att jämföra med rikssnittet på 79 procent. Socialdemokraterna
har sedan i mars, när de första besluten om extra statsbidrag för att hjälpa regionerna att hantera
pandemin togs, förordat att dessa resurser måste komma till användning i hälso- och sjukvården
så fort som möjligt. Det borgerliga regionstyret valde dock att hålla dem inne och stod fast vid
sina besparingskrav på verksamheten.
I augusti lämnade vi också in ett initiativärende där vi konstaterar att det krävs ett helhetsgrepp
med kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de stora volymerna undanträngd vård och
föreslår att en plan för detta ska tas fram omgående. Det borgerliga regionstyret valde dock att
skjuta på behandlingen av ärendet med hänvisning till att en sådan plan skulle presenteras vid
sammanträdet den 13 november.
De utökade uppdrag som nämnden nu beslutat att ge sjukhusstyrelserna i Trelleborg,
Hässleholm och Kristianstad är bra åtgärder som vi står bakom, men det är långt ifrån den
generalplan för att hantera vårdköerna som vi föreslagit. Åtgärderna berör enbart en begränsad
del av den totala volymen undanträngd vård, involverar bara tre av regionens totalt nio sjukhus
och kan börja genomföras först under nästa år. När smittspridningen nu ökar igen befarar vi att
det borgerliga styrets senfärdighet inneburit att Region Skåne missat ett värdefullt tidsfönster
då det fanns möjlighet att beta av en del av vårdskulden.
Det är naturligtvis för sent att göra något åt nu, men det är desto större anledning att se till att
inte göra om misstaget och ta fram en generalplan för att hantera vårdköerna så fort som möjligt,
vilket vi således yrkade. Vi föreslog även att nämnden skulle avvakta att ta beslut om
upphandling av endokrinkirurgi för att först utreda frågan. Denna utredning skulle innefatta en
kartläggning av behoven, en risk- och konsekvensanalys, i synnerhet ur ett
personalförsörjnings- och patientperspektiv, samt en utvärdering av förutsättningarna för att
istället utföra dessa operationer, eller delar av dem, i egen regi. Då nämnden valde att avslå vårt
yrkande på båda punkter reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 8. Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Vi instämmer i majoriteten av förslagen, men inte i att-sats 6 som innebär ett
uppdrag till hälso och sjukvårdsdirektören att utreda en långsiktig upphandling
av endokrinkirurgi. Det valde vi att avslå, då det inte vann gehör väljer vi att
reservera oss mot detta beslut. Anledningarna är som följer, endokrinkirurgi
kräver hög kompetens och jourlinjer som kan hantera postoperativa
komplikationer för att patientsäkerheten ska kunna upprätthållas. Samtidigt som
vi ser att upphandlingar dels fragmentiserar sönder vården och vi kan inte
upprätthålla utbildning av kompetens på längre sikt. Detta är olyckligt.
Om vi istället ger förutsättningar för de som ska göra jobbet och jobbar för att
bli en attraktiv arbetsgivare som inte slit och slänger ut personalen utan
värdesätter dem för det hårda arbete de utfört såväl historiskt som under
pandemin, så hade vårt utgångsläge varit helt annorlunda och vi hade inte behövt
göra dessa upphandlingar som snarare försämrar för patienterna än gör det
bättre, åtminstone inte på längre sikt.
Vi ställde oss även bakom Socialdemokraternas och Miljöpartiets yrkande, då de
inte vann gehör vill vi även reservera oss mot det.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Reservation
Ärende 8: Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Covid-19 har slagit hårt med hälso- och sjukvården. Inom flera områden har den elektiva
vården skjutits upp och köerna blivit längre. Bakom kösiffrorna finns människor som lider av
att inte få vård i tid, med risk för att deras tillstånd förvärras.
Det är därför av yttersta vikt av Region Skåne arbetar för att öka tillgängligheten. I det här
ärendet pekas särskilt områdena ortopedi, öron – näsa – hals och endokrin kirurgi ut.
Miljöpartiet lyfte på nämnden också kvinnosjukvården, där tillgängligheten till gynekologiska
operationer sjunkit drastiskt under pandemin. Region Skåne ligger långt under
riksgenomsnittet och endast 39 procent av patienterna får en operation inom vårdgarantins 90
dagar. På SUS är siffran ännu lägre; inte ens en tredjedel av patienterna får en operation inom
vårdgarantins 90 dagar. Det är bra förvaltningen arbetar med den problematiken, men det bör
också synas i nämndens handlingar. Detsamma gäller en övergripande plan, eller en
generalplan, för vårdköerna. Den plan som finns behöver synliggöras för politiken och
redovisas i nämnden.
I det här ärendet finns en upphandling av slutenvård för endokrinkirurgi med. Det är ett beslut
som tas utan konsekvens- eller riskanalys och utan en redovisning över behovet eller varför en
upphandling behöver göras. Miljöpartiet ser det som problematiskt att en upphandling på 20
miljoner kronor genomförs utan tydligt underlag, konsekvensanalys och utan tydlig
information till politikerna i nämnden. Miljöpartiet ville därför att förvaltningen skulle få i
uppdrag att ta fram en sådan analys, men eftersom det föll reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 9. Regionalt operationsteam
Det regionala operationsteamet är väldigt välfungerande verksamhet och en av de många
viktiga tillgänglighetssatsningar som genomfördes under förra mandatperioden av det
dåvarande rödgröna styret. Det är en verksamhet som vi är måna om att fortsätta utveckla, i
synnerhet nu när behovet av åtgärder för förbättrad tillgänglighet är större än någonsin, och vi
föreslog därför vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-08-27 att det regionala
operationsteamets verksamhet skulle utökas. Vi uppskattar att det borgerliga styret valde att
stödja vårt förslag och att det nu genom detta ärende kan omsättas i praktiken.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 9. Regionalt operationsteam

Att det är bra med regionalt operationsteam i dagsläget och att de hanterar de
långa operationsköerna är svårt att säga emot. Medarbetarna i teamet får en
större frihet och en stor andel är äldre medarbetare med lång och stor
kompetens. Samtidigt så är det ett symptom på att vi inte lyckas attrahera
medarbetare så att de stannar kvar i våra verksamheter och kan säkerställa att
såväl operationssalar som eftervårdssängar är bemannade. Det är egentligen här
vi behöver lägga krutet, att bli en attraktiv arbetsgivare som ger hög flexibilitet
och en löneutveckling som även attraheras av medarbetare som jobbat en längre
tid. För sjuksköterskor t ex som är den största bristvaran så har Region Skåne
ingått ett avtal med Vårdförbundet om en löneutveckling på 10000 kr under 3 år
på särskilt yrkesskickliga. Att ingå avtal innebär även att uppfylla dessa, men för
det avsätts inte medel vilket i förlängningen leder till att det är svårt att attrahera
yrkesgruppen.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 10. Åtgärdsplan för att intensifiera arbetet med ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården.
Redovisningen av vidtagna och planerade åtgärder för att intensifiera arbetet för bättre
tillgänglighet i hälso- och sjukvården är i stora delar bra, men under rådande omständigheter,
när tillgängligheten försämrats drastiskt under Covid-19-pandemin och dessutom mer i Skåne
än i resten av landet, menar vi att det är otillräckligt. Vi föreslog redan i augusti att en
generalplan skulle tas fram för att hantera köerna, där åtgärderna skulle kunna finansieras med
hjälp av de extra statsbidrag som regionen mottagit från regeringen, men som det borgerliga
regionstyret valt att hålla inne. Vi föreslog därför än en gång att en sådan plan skulle tas fram,
men 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 20201113
Ärende 10. Åtgärdsplan för att intensifiera arbetet för ökad tillgänglighet i hälso
och sjukvården.

Vi ställde oss bakom Socialdemokraternas yrkande om att återkomma med en
generalplan för att hantera tillgänglighetsproblematiken och kunna arbeta med
åtgärder för att säkerställa att skåningarna behov av sjukvård kan tillgodoses i
enlighet med hälso och sjukvårdslagens behovsprincip. Då detta inte vann gehör
väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Reservation
Ärende 10: Åtgärdsplan för att intensifiera arbetet för en bättre
tillgänglighet i hälso- och sjukvården
Miljöpartiet efterlyser tydligare information om den övergripande plan som förvaltningen
arbetar efter när det gäller ökad tillgänglighet i spåren av pandemin. Det arbete som nu görs är
ytterst viktigt och därför behöver politikerna i nämnden få den informationen på ett
nämndssammanträde och i handlingarna i ärendet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 11. Översyn av regionala kunskapscentrum
Vi ser positivt på att det borgerliga styret valde att backa från förslaget att driva igenom detta
ärende och istället gick med på återremittera det. Region Skåne behöver fortsätta utveckla sin
kunskapsstyrningsorganisation och anpassa den efter den nya nationella modellen, men
samtidigt säkerställa att den viktiga och välfungerande verksamhet som bedrivs vid våra
kunskapscentrum idag omhändertas på ett bra sätt i den nya organisationen.
Socialdemokraterna menar att ärendet behöver kompletteras i följande avseenden för att vi ska
vara beredda att stödja det. För det första krävs det, givet frågans komplexitet, en grundlig riskoch konsekvensanalys. För det andra vill vi se en fullständig plan för hur kunskapscentrumens
nuvarande uppdrag och aktiviteter ska tas om hand i den nya kunskapsstyrningsorganisationen.
För det tredje bör synpunkter på denna plan inhämtas från samtliga nio kunskapscentrum och
presenteras för nämnden.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 11. Översyn av regionala kunskapscenter

Vi är glada över att berörda verksamheters signaler om hur ärendet hanterats och
den samlade oppositionens yrkande på återremiss påverkade nämnden till att
återremittera ärendet.
Att inte kasta ut barnet med badvattnet och att agera såväl lyhört som ödmjukt är
av största vikt för att vi ska kunna utveckla vården så att den kan bli såväl jämlik
som tillgänglig. Vi ska leverera den allra bästa vården vi kan och för detta arbete
är våra kompetenscenter en viktig pusselbit för att göra rätt saker vid rätt
tillfälle. Samtliga centra är tillsatta utifrån ett politiskt beslut utifrån var behoven
finns/funnits. Det blir i det närmaste provocerande att läsa att det inte skett
utifrån systematik, när bildandet skett utifrån medborgarnas signaler på behov
och där vedertagna ojämlikheter uppdagats. Att ärendet utöver avknoppning av
dessa center dessutom minskar budgetmedel med ¼ kan inte ses som annat än
att intresset för att utveckla det vi redan har inte finns. Samtidigt som vi i
politiken ser områden som är viktiga att arbeta med och som vi de facto redan
fattat beslut om, som exempelvis standardiserade insatsförlopp för demens.
Jämlikt är inte likadant, det har lyfts av flera partier när denna fråga hanterats av
SKR. Att varje region måste få ha rådighet över hur vi ska arbeta med
kunskapscentra och hur behoven ser ut i respektive region är inte lika.

Vänsterpartiet
Region Skåne
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Protokollsanteckning
Ärende 11: Översyn av regionala kunskapscentrum
Miljöpartiet är djupt kritiska till det här ärendet. De nio kunskapscentrum som Region Skåne
har idag spelar en viktig roll för att stärka den skånska hälso- och sjukvården. I det här ärendet
föreslås kunskapscentrumen att läggas ner i sin nuvarande form. Den kunskapsstyrande delen
av verksamheterna ska flyttas till den nya kunskapsorganisationen och enligt ärendet ska en
utredning genomföras om en samlad utbildningsenhet. Också kunskapscentrumens särskilda
uppdrag ska utredas.
Det är uppenbart att Alliansstyret har som mål att kunskapscentrumen inte ska finans kvar.
Miljöpartiet vänder sig starkt emot det. Välfungerande och viktiga verksamheter slås helt
sönder och hackas upp. Kopplingen mellan kunskapsstyrningen och återkommande
utbildningar riskerar att bli lidande. Mycket av den kompetens som finns på
kunskapscentrumen riskerar att gå förlorad, när medarbetare förlorar sin arbetsplats. De medel
som kunskapscentrumen idag förfogar över ska delas ut inom betydligt fler områden, vilket
utarmar det arbete kunskapscentrumen gör.
Det är därför bra att ärendet återremitterades. Det var något som Miljöpartiet krävde på
sammanträdet. Vi yrkade att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda hur den
nya kunskapsorganisationen kan införas samtidigt som de nuvarande kunskapscentrumen får
finnas kvar och utvecklas, med uppdrag att utföra de aktiviteter som inte ryms inom
kunskapsstyrningen. Tyvärr ser vi en överhängande risk att styret inte omprövar sin
inställning, utan att ett snarlikt ärende kommer tillbaka till nämnden. Vi vill därför att en
eventuell utredning sker utan att man redan på förhand bestämt sig för att lägga ner
kunskapscentrumen utan även tittar på hur kunskapscentrumen skulle kunna bevaras och
utvecklas i samarbete med den nya kunskapsorganisationen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13.
Ärende 11 ”Översyn av regionala kunskapscentrum”

Sverigedemokraterna har varit kritiska till att personal på kunskapscentrum inte i
större utsträckning arbetar kliniskt.
Vi ser det positivt att med den nya kunskapsstyrningen, kommer mer kliniskt arbete
görs av personal på kunskapscentrum. Vi anser även att ärendet behöver
kompletteras med en risk- och konsekvensanalys, och en fullständig plan för hur
kunskapscentrums nuvarande uppdrag skall tas om hand i den nya
kunskapsstyrningsorganisationen.
Vi ser det positivt att ärendet återremitteras, och hoppas att ärendet kompletteras
med en risk- och konsekvensanalys och en fullständig plan för hur
kunskapscentrumens nuvarande uppdrag och aktiviteter ska tas om hand i den nya
kunskapsstyrningsorganisationen, samt för att inhämta synpunkter från samtliga nio
kunskapscentrum avseende denna plan.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Camilla Nordström (SD)
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 13. Åtgärder för att öka antalet disponibla platser

I detta ärende hade vi yrkanden på att kartlägga andel patienter som läggs in för
social svikt, kartlägga medicinskt omotiverade flyttar samt redovisning av andel
patienter som är på akutmottagningarna mer än 12 timmar. Detta för att
synliggöra vilka insatser/åtgärder som behöver göras för att göra vården säker
för alla patienter men i synnerhet för de mest sköra äldre. Det är mestadels
denna grupp som kommer in för att de inte klarar sig hemma utan att några
egentliga medicinska behov finns. Att kartlägga detta tydliggör i vilken fas HSavtalet/samverkansavtalet med kommunerna befinner sig i och i vilka
delregionala organ vi behöver arbeta mer intensivt. Det är också i denna grupp
sköra kognitivt sviktande äldre som slutenvården ser mest omotiverade flyttar,
varje flytt resulterar i en ökad patientsäkerhetsrisk men också i förlängd vårdtid
och indirekt förhindrande av en patient med medicinskt behov som kan få
tillgång till vårdplatsen.
Att kartlägga och redovisa akutmottagningsbesök över 12 timmar tydliggör att
vårdplatserna saknas. Som det är nu redovisas inte detta utan vårddygnet startar
inte förrän patienten nått avdelningen trots att den kanske redan vårdats 1-2
dygn på akutmottagningen.
Då nämnden inte tyckte att ärendet kunde hanteras i hälso och
sjukvårdsnämnden utan hänvisade till sjukhusstyrelserna som inte har den
övergripande bilden väljer vi att reservera oss till förmån för eget beslut.

Vänsterpartiet
Region Skåne
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 13. Åtgärder för att öka antalet disponibla vårdplatser
Det är angeläget att åtgärder vidtas för att öka antalet disponibla vårdplatser. I januari 2020
fanns det 112 vårdplatser färre än det fanns två år tidigare, under förra mandatperiodens sista
år. Det innebar en försämrad beredskap och därmed ytterligare påfrestningar för medarbetarna
när Covid-19-pandemin drabbade Skåne. Omställningsarbetet under pandemin har varit
framgångsrikt så till vida att det ökat antalet vårdplatser, men fortfarande finns det färre
disponibla sådana än för två år sedan, och antalet vårdplatser per capita är lägre än 2019.
Vi instämmer därför i att förvaltningen bör arbeta för att ta till vara de lärdomar och kunskaper
som erhållits under pandemin avseende vårdplatser, liksom avseende andra aspekter och
sjukvården, även om vi ställer oss frågande till om det behövs ett beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden för att åstadkomma detta. Vi ställde oss bakom Vänsterpartiets yrkande, som
hade gett ärendet lite ytterligare substans, och då majoriteten valde att avslå det reserverar vi
oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Ärende 13: Åtgärder för att öka antalet disponibla vårdplatser
Hälso- och sjukvården ska utgå från det medicinska behovet. Därför ställer sig Miljöpartiet
bakom de yrkanden som lades i nämnden om att utreda omotiverade medicinska flyttar och
inläggningar, samt uppdraget att kartlägga antalet patienter som vistas mer än 12 timmar på
akutmottagning. Det är viktiga frågor för att ge en bättre vård till patienter och öka antalet
disponibla vårdplatser. Tyvärr sa styret nej till yrkanden och därför reserverar sig Miljöpartiet
mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Protokollsanteckning
Ärende 14: Återrapportering om högspecialiserad vård för behandling av
självskadebeteende
Kunskapen om patienter med svårt självskadebeteende förbättras kontinuerligt. I det här
ärendet nämns bland annat att fler patienter får evidensbaserad behandling och att färre är i
behov av långvarig vård och behandling inom slutenvård. 15 personer har så allvarlig
problematik att vården ges i slutenvård och ytterligare 15 personer är placerade på
behandlingshem.
Just nu pågår det nationella arbetet med att inrätta högspecialiserad vård för behandling av
självskadebeteende. Region Skåne har i sitt remissvar både avstyrkt Socialstyrelsens
definition och antalet enheter som föreslås. Förvaltning psykiatri, habilitering och hjälpmedel
anser bland annat att Socialstyrelsens föreslagna definition i allt för stor utsträckning riktar sig
till motiverade patienter som kan förvänta sig en behandlingseffekt inom 12 veckor och att de
mest svårmotiverade patienterna därmed riskerar att inte få adekvat hjälp.
Det är uppenbart att det råder olika uppfattningar kring hur den högspecialiserade vården för
behandling av självskadebeteende ska bedrivas i framtiden. Det är också oklart hur många
enheter som ska startas i Sverige och om Region Skåne tänker sig att en enhet ska startas här.
Miljöpartiet yrkade därför att nämnden återigen får en återrapport under hösten 2021, för att
politisk kunna följa upp utvecklingen. Det är positivt att nämnden instämde i det yrkandet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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Ärende 17. ” ”Ökad tillgänglighet- översyn av bild och funktionsmedicin i Region
Skåne”.”
Sverigedemokraterna har tagit del av den aktuella utredningen i ärendet ”Ökad
tillgänglighet- översyn av bild och funktionsmedicin i Region Skåne”.
Såvitt vi har kunnat utröna har berörda verksamhetschefer bidragit med den
statistik som presenteras, men inte i någon nämnvärd utsträckning deltagit i
diskussioner kring eventuella slutsatser och förslag till åtgärder.
Utredningen tycks sålunda vara väldigt bristfälligt förankrad i organisationen. I
slutet av utredningen framförs dessutom flera förslag, bland annat om förändring i
organisationen, men där innebörden av förslagen är tämligen oklar.

Med anledning av detta yrkar vi återremiss på ärendet.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Camilla Nordström (SD)
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Ärende 18. Förfrågningsunderlag vårdcentral 2021
Arbetet med att utveckla en ny och mer ändamålsenlig ersättningsmodell för Hälsovalet har
pågått sedan 2017 och Socialdemokraterna står i stora drag bakom resultatet, som innebär större
transparens, tydligare koppling till uppdraget, lägre detaljeringsgrad och mindre risk för
manipulation. På några punkter är vi dock kritiska mot det föreslagna förfrågningsunderlaget
för vårdcentral och föreslog därför ett antal justeringar.
Till att börja med så motsätter vi oss sänkningen av viktningen för Care Need Index (CNI) från
20 procent till 17,5 procent av ersättningen. CNI-viktningen syftar till att med utgångspunkt i
socioekonomiska förhållanden identifiera risk för ohälsa hos listade individer och dimensionera
ersättningen därefter, så att verksamheten får förutsättningar att anpassa insatserna efter
patienternas behov i syfte att uppnå ett likvärdigt utfall. Sänkningen av CNI-viktningen innebär
således en sänkning av ersättningen till vårdcentraler i socialt utsatta områden, där vi redan idag
ser omfattande brister i hur väl hälso- och sjukvården förmår svara upp till medborgarnas behov.
En jämlik vård kräver att resurser fördelas efter behov och vi ser en betydande risk för att det
föreliggande förslaget kommer att leda i motsatt riktning. Ingen konsekvensanalys, som skulle
ha kunnat stilla dessa farhågor, har heller gjorts av den föreslagna sänkningen av CNIviktningen. Om det finns brister i hur den del av ersättningen som är kopplad till CNI används
i dagsläget vore det också rimligt att i första hand stärka uppföljningen och skärpa kraven på
leverantörerna, inte att sänka ersättningen och med den ambitionsnivån rörande styrning mot
en mer jämlik vård.
Vi är också kritiska till den nya ersättningen efter listade individers akutbesök inom
specialiserad vård och föreslog att den helt skulle strykas från förfrågningsunderlaget. Denna
ersättningsform syftar till att driva på arbetet med att erbjuda patienterna bättre kontinuitet,
vilket naturligtvis är en målsättning som vi delar, men vi är tveksamma till om den verkligen
kommer att styra mot detta mål med någon större precision. Den riskerar att till stor del bli en
extra geografisk ersättning, och i värsta fall kan det till och med styra mot arbetssätt som inte
leder till bättre vård för patienterna. Den innebär även en ökning av detaljeringsgraden i
modellen, tvärtemot det övergripande syftet.
Vi ser dessutom problem med den föreslagna överflyttningen av kostnadsansvaret för
utomlänsvård från hälso- och sjukvårdsnämnden till enskilda vårdcentraler, och att
vårdcentralerna nu också får kostnadsansvar för besök hos läkare och fysioterapeuter enligt
LOL respektive LOF, samt med hembesöksbil. Vårdcentralerna har små möjligheter att påverka
vilka besök av dessa slag som deras listade patienter gör, inte minst hos digitala vårdgivare
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baserade i andra regioner, och kostnadsansvaret skapar därmed en osäkerhet och en svårighet
att planera verksamheten som inte främjar utvecklingen av den nära vården.
Rörande icke-listade patienters digitala läkarbesök hos andra skånska vårdcentraler så ser vi
också risker med att höja ersättningen respektive kostnadsansvaret från 200 till 500 kronor, då
det innebär en stor förändring av incitamentsstrukturen och kan få bekymmersamma
ekonomiska konsekvenser för enskilda vårdcentraler. Vi menar att det, åtminstone under en
övergångsperiod, hade varit klokare att hålla ersättningen för sådana besök något lägre. För att
uppnå detta utan att öka detaljeringsgraden i modellen föreslog vi därför att ersättningen och
kostnadsansvaret för digitala läkarbesök istället skulle hållas på den lägre av de två
ersättningsnivåer som föreslås, det vill säga 350 kronor.
Vi välkomnar att det borgerliga styret åtminstone ställde sig bakom vårt förslag om att
konsekvenserna av dessa förändringar av ersättning och kostnadsansvar för icke-listade
patienters besök ska följas upp löpande och rapporteras till nämnden. Vi kommer att fortsätta
följa utvecklingen. Då resten av vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot
beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Ärende 18. Förfrågningsunderlag vårdcentral 2021
Såväl vårdcentraler i privat regi som vårdcentraler i offentlig regi ska följa de
anställningsvillkor som finns i svenska kollektivavtal utifrån aktuell bransch.
Ovanstående krav skall även omfatta underleverantörer, samt insyn för
medborgarna i leverantörens verksamhet enligt kommunallagen.
Omställningen till den nära vården kommer att ställa krav på att samtliga aktörer
deltar aktivt i detta arbete. Vilket även innebär att bidra till framtida
kompetensförsörjning inom alla professioner, delta i uppbyggande av mobila
team och samverkar med den kommunala vården. Utöver dessa självklarheter
fanns det andra faktorer i förfrågningsunderlaget som kan slå hårt mot våra
hälsovalsenheter med ersättningen som vårdcentralerna ska finansiera för listade
patienter som har vårdkontakter med nätläkare. Vårt yrkande var att den
ersättningen skulle minskas till 350 kr istället för som beslutades 500 kr. Det
brukar vara bättre att stimulera utveckling med morötter och inte piskor
samtidigt som vi ser risker med att “friskare” patienter går före patientgrupper
med kroniska sjukdomar och större behov. Därutöver anser vi att viktningen
med CNI på 20% ska bibehållas.
Då våra yrkanden inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander
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Ärende 18: Förfrågningsunderlag vårdcentral 2021
För tredje året i rad räknas inte ersättningen till unga vuxna-mottagningar, äldremottagningar
och mottagningar för vuxna med varaktig funktionsnedsättning upp. Genom att Alliansstyret
inte räknar upp ersättningen urholkas sakta men säkert ekonomin, när bland annat hyror och
löner ökar för varje år. Miljöpartiet yrkade därför att ersättningen ska räknas upp.
Förfrågningsunderlaget för vårdcentraler för nästa år innehåller en rad förändringar. Bland
annat sänks kapiteringsersättningen för CNI till 17,5 procent, i linje med tidigare beslut i
HSN. CNI ger vårdcentralerna ersättning utifrån den förväntade risken hos de listade
patienterna att utveckla ohälsa baserat på socioekonomiska faktorer, som till exempel
arbetslöshet, ensamstående föräldrar och födda utanför EU. Miljöpartiet oroar sig för hur detta
slår mot enskilda vårdcentraler och arbetet med jämlik vård och vill därför att CNIersättningen höjs tillbaka till 20 procent.
I och med det nya förfrågningsunderlaget blir vårdcentralerna ersättningsskyldiga när en av
deras listade patienter kontaktar en nätläkare. Miljöpartiet ser i sak positivt på att
vårdcentralerna får ett incitament att utveckla digitala tjänster, men det har blivit uppenbart att
detta riskerar att slå hårt mot enskilda vårdcentraler som i praktiken inte har särskilt stor
påverkan på situationen. Miljöpartiet vill därför att man istället tittar på andra lösningar vad
gäller kostnadsfördelningen mellan vårdcentralerna och nätläkarna, men i nuläget bör detta
falla på HSN. Skulle man gå vidare med detta förslaget, vilket vi anser är mycket tveksamt, så
bör det införas mer stegvis för att ge vårdcentralerna en möjlighet att utveckla egna digitala
tjänster.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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Ärende 19. Förfrågningsunderlag psykoterapi 2021
Psykoterapeutprogrammet vid Lunds Universitet ges med fem inriktningar: familjeterapi,
psykodynamiskt orienterad psykoterapi – vuxna, psykodynamiskt orienterad psykoterapi – barn
och ungdom, kognitiv-beteendeinriktad psykoterapi – vuxna, samt kognitiv-beteendeinriktad
psykoterapi – barn och ungdom. Själva specialiseringen är en liten del av programmet, vilket
innebär att den grupp som specialiserar sig mot vuxna och den grupp som specialiserar sig mot
barn och unga till allra största del läser samma kurser och gör detta gemensamt.
Den utbildning som vuxengruppen tillgodogör sig som barn- och ungdomsgruppen missar
handlar främst om svårare problematik som psykos och personlighetsstörningar. All utbildning
i korttidspsykoterapeutiska metoder som främst avser ångest- och depressionsproblematik är
densamma för båda grupperna. När det gäller de psykoterapeutiska kunskaper och färdigheter
som krävs för behandlingar inom Vårdval psykoterapi har de därmed samma kompetens.
Mot bakgrund av detta föreslog vi att de formuleringar i ackrediteringsvillkoren som
godtyckligt utesluter psykoterapeuter vars utbildning har barn- och ungdomsinriktning från att
ackreditera sig inom vårdvalet skulle strykas. Då vårt yrkande inte vann nämndens stöd
reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Ärende 20. Förfrågningsunderlag barnavårdscentral 2021
Förslaget till nytt förfrågningsunderlag för barnavårdscentral innefattar en sänkning av
viktningen för Care Need Index (CNI) från 20 procent till 17,5 procent av ersättningen. CNIviktningen syftar till att med utgångspunkt i socioekonomiska förhållanden identifiera risk för
ohälsa hos listade individer och dimensionera ersättningen därefter, så att verksamheten får
förutsättningar att anpassa insatserna efter patienternas behov i syfte att uppnå ett likvärdigt
utfall.
Sänkningen av CNI-viktningen innebär således en sänkning av ersättningen till
barnavårdscentraler i socialt utsatta områden, där vi redan idag ser omfattande brister i hur väl
hälso- och sjukvården förmår svara upp till medborgarnas behov. En jämlik vård kräver att
resurser fördelas efter behov och vi ser en betydande risk för att det föreliggande förslaget
kommer att leda i motsatt riktning. Ingen konsekvensanalys, som skulle ha kunnat stilla dessa
farhågor, har heller gjorts av den föreslagna sänkningen av CNI-viktningen.
Om det finns brister i hur den del av ersättningen som är kopplad till CNI används i dagsläget
vore det också rimligt att i första hand stärka uppföljningen och skärpa kraven på
leverantörerna, inte att sänka ersättningen och med den ambitionsnivån rörande styrning mot
en mer jämlik vård. Vi föreslog därför att viktningen för CNI skulle bibehållas på 20 procent
och då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Ärende 20. Förfrågningsunderlag barnavårdscentral

Såväl verksamheter i privat regi som verksamheter i offentlig regi ska följa de
anställningsvillkor som finns i svenska kollektivavtal utifrån aktuell bransch.
Ovanstående krav skall även omfatta underleverantörer, samt insyn för
medborgarna i leverantörens verksamhet enligt kommunallagen.
Omställningen till den nära vården kommer att ställa krav på att samtliga aktörer
deltar aktivt i detta arbete. Vilket även innebär att bidra till framtida
kompetensförsörjning inom alla professioner.
För att säkerställa att verksamheterna har förutsättningar att arbeta utifrån behov
och göra vården mer jämlik utifrån socioekonomi ser vi det som av största vikt
att CNI bibehålls till 20%. Då våra yrkanden inte vann gehör väljer vi att
reservera oss mot beslutet.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander
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Ärende 20: Förfrågningsunderlag barnavårdscentral 2021
Förfrågningsunderlaget för barnavårdscentraler för nästa år innehåller en rad förändringar.
Bland annat sänks kapiteringsersättningen för CNI till 17,5 procent, i linje med tidigare beslut
i HSN. CNI ger barnavårdscentralerna ersättning utifrån den förväntade risken hos de listade
patienterna att utveckla ohälsa baserat på socioekonomiska faktorer, som till exempel
arbetslöshet, ensamstående föräldrar och födda utanför EU. Miljöpartiet oroar sig för hur detta
slår mot enskilda barnavårdscentraler och arbetet med jämlik vård och vill därför att CNIersättningen höjs tillbaka till 20 procent.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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Ärende 21. Förfrågningsunderlag barnmorskemottagning 2021
Förslaget till nytt förfrågningsunderlag för barnmorskemottagningar innefattar en sänkning av
viktningen för Care Need Index (CNI) från 20 procent till 17,5 procent av ersättningen. CNIviktningen syftar till att med utgångspunkt i socioekonomiska förhållanden identifiera risk för
ohälsa hos listade individer och dimensionera ersättningen därefter, så att verksamheten får
förutsättningar att anpassa insatserna efter patienternas behov i syfte att uppnå ett likvärdigt
utfall.
Sänkningen av CNI-viktningen innebär således en sänkning av ersättningen till
barnmorskemottagningar i socialt utsatta områden, där vi redan idag ser omfattande brister i
hur väl hälso- och sjukvården förmår svara upp till medborgarnas behov. En jämlik vård kräver
att resurser fördelas efter behov och vi ser en betydande risk för att det föreliggande förslaget
kommer att leda i motsatt riktning. Ingen konsekvensanalys, som skulle ha kunnat stilla dessa
farhågor, har heller gjorts av den föreslagna sänkningen av CNI-viktningen.
Om det finns brister i hur den del av ersättningen som är kopplad till CNI används i dagsläget
vore det också rimligt att i första hand stärka uppföljningen och skärpa kraven på
leverantörerna, inte att sänka ersättningen och med den ambitionsnivån rörande styrning mot
en mer jämlik vård. Vi föreslog därför att viktningen för CNI skulle bibehållas på 20 procent
och då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Ärende 21. Förfrågningsunderlag barnmorskemottagning

Såväl verksamheter i privat regi som verksamheter i offentlig regi ska följa de
anställningsvillkor som finns i svenska kollektivavtal utifrån aktuell bransch.
Ovanstående krav skall även omfatta underleverantörer, samt insyn för
medborgarna i leverantörens verksamhet enligt kommunallagen.
Omställningen till den nära vården kommer att ställa krav på att samtliga aktörer
deltar aktivt i detta arbete. Vilket även innebär att bidra till framtida
kompetensförsörjning inom alla professioner.
För att säkerställa att verksamheterna har förutsättningar att arbeta utifrån behov
och göra vården mer jämlik utifrån socioekonomi ser vi det som av största vikt
att CNI bibehålls till 20%. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera
oss mot beslutet.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander
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Ärende 21: Förfrågningsunderlag barnmorskemottagning 2021
Förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagningar för nästa år innehåller en rad
förändringar. Bland annat sänks kapiteringsersättningen för CNI till 17,5 procent, i linje med
tidigare beslut i HSN. CNI ger barnmorskemottagningarna ersättning utifrån den förväntade
risken hos de listade patienterna att utveckla ohälsa baserat på socioekonomiska faktorer, som
till exempel arbetslöshet, ensamstående föräldrar och födda utanför EU. Miljöpartiet oroar sig
för hur denna förändring slår mot enskilda barnmorskemottagningar och arbetet med jämlik
vård och vill därför att ersättningen för CNI höjs till 20 procent.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna
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Ärende 24. Förfrågningsunderlag grå starr 2021
Kostnaderna för specialistvårdvalen har ökat oroväckande mycket under lång tid och år efter år
överskridit budget, trots de stora ökningar av anslagen som det borgerliga regionstyret drivit
igenom. Och trots Covid-19-pandemins begränsande effekter på vårdproduktionen ser de enligt
den senaste prognosen ut att göra det också detta år.
Det är viktigt att nämnden har kontroll över sina utgifter. För oss socialdemokrater handlar detta
dock om mer än att sträva efter en budget i balans. Det handlar framför allt om att stoppa en
glidning från behovsstyrd till efterfrågestyrd vård. Vårdens resurser är begränsade och därför
måste de fördelas så att de sjukaste patienterna med stora medicinska behov prioriteras framför
relativt friska patienter som efterfrågar snabba åtgärder.
Om kostnaderna för specialistvårdvalen fortsätter att öka ser vi en risk för att annan verksamhet
trängs undan. Vi har redan sett hur det borgerliga styret prioriterat ned utvecklingsarbetet inom
cancervården, det strategiska arbetet mot demenssjukdomar och vårdprogram för sällsynta
diagnoser, samtidigt som de låtit tandvårdstaxorna skjuta i höjden. Om efterfrågan överordnas
den medicinska prioriteringsordningen i fördelningen av budgetutrymme undermineras
principen om vård efter behov.
Vi föreslog därför, precis som vi gjort tidigare, att en konkret modell för kostnadstak inom
specialistvårdvalen skulle utarbetas, med utgångspunkt i erfarenheterna från andra regioner som
gjort samma sak. Då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 24. Förfrågningsunderlag grå starr 2021

Efter att vi hanterat månadsuppföljning på nämnden kan det inte ses som seriöst
att inte inrätta ett kostnadstak på specialistvårdvalen. Detta utifrån att ha kontroll
på ekonomin samt att inte sätta hälso och sjukvårdslagens behovsprinciper ur
spel. Vi ställde oss bakom yrkande på att takbegränsningar ska genomföras, då
det inte vann gehör väljer vi att reservera oss till förmån för eget yrkande.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Reservation
Ärende 24: Förfrågningsunderlag grå starr 2021
Kostnaden för Region Skånes vårdval har ökat markant under de senaste åren. Det är av
yttersta vikt att kostnadsökningen inte tillåts skena. Därför ställer sig Miljöpartiet positivt till
förslaget att Region Skåne återigen tittar på möjligheten att hitta ett konkret förslag på hur ett
kostnadstak skulle kunna se ut.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 25. Förfrågningsunderlag öppen hudsjukvård 2021
Kostnaderna för specialistvårdvalen har ökat oroväckande mycket under lång tid och år efter år
överskridit budget, trots de stora ökningar av anslagen som det borgerliga regionstyret drivit
igenom. Och trots Covid-19-pandemins begränsande effekter på vårdproduktionen ser de enligt
den senaste prognosen ut att göra det också detta år.
Det är viktigt att nämnden har kontroll över sina utgifter. För oss socialdemokrater handlar detta
dock om mer än att sträva efter en budget i balans. Det handlar framför allt om att stoppa en
glidning från behovsstyrd till efterfrågestyrd vård. Vårdens resurser är begränsade och därför
måste de fördelas så att de sjukaste patienterna med stora medicinska behov prioriteras framför
relativt friska patienter som efterfrågar snabba åtgärder.
Om kostnaderna för specialistvårdvalen fortsätter att öka ser vi en risk för att annan verksamhet
trängs undan. Vi har redan sett hur det borgerliga styret prioriterat ned utvecklingsarbetet inom
cancervården, det strategiska arbetet mot demenssjukdomar och vårdprogram för sällsynta
diagnoser, samtidigt som de låtit tandvårdstaxorna skjuta i höjden. Om efterfrågan överordnas
den medicinska prioriteringsordningen i fördelningen av budgetutrymme undermineras
principen om vård efter behov.
Vi föreslog därför, precis som vi gjort tidigare, att en konkret modell för kostnadstak inom
specialistvårdvalen skulle utarbetas, med utgångspunkt i erfarenheterna från andra regioner som
gjort samma sak. 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 20201113
Ärende 25. Förfrågningsunderlag öppen hudsjukvård
Efter att vi hanterat månadsuppföljning på nämnden kan det inte ses som seriöst
att inte inrätta ett kostnadstak på specialistvårdvalen. Detta utifrån att ha kontroll
på ekonomin samt att inte sätta hälso och sjukvårdslagens behovsprinciper ur
spel. Vi ställde oss bakom yrkande på att takbegränsningar ska genomföras, då
det inte vann gehör väljer vi att reservera oss till förmån för eget yrkande.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Reservation
Ärende 25: Förfrågningsunderlag öppen hudsjukvård 2021
Kostnaden för Region Skånes vårdval har ökat markant under de senaste åren. Det är av
yttersta vikt att kostnadsökningen inte tillåts skena. Därför ställer sig Miljöpartiet positivt till
att Region Skåne återigen tittar på möjligheten att hitta ett konkret förslag på hur ett
kostnadstak skulle kunna se ut.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 26. Förfrågningsunderlag öppen ögonsjukvård 2021
Kostnaderna för specialistvårdvalen har ökat oroväckande mycket under lång tid och år efter år
överskridit budget, trots de stora ökningar av anslagen som det borgerliga regionstyret drivit
igenom. Och trots Covid-19-pandemins begränsande effekter på vårdproduktionen ser de enligt
den senaste prognosen ut att göra det också detta år.
Det är viktigt att nämnden har kontroll över sina utgifter. För oss socialdemokrater handlar detta
dock om mer än att sträva efter en budget i balans. Det handlar framför allt om att stoppa en
glidning från behovsstyrd till efterfrågestyrd vård. Vårdens resurser är begränsade och därför
måste de fördelas så att de sjukaste patienterna med stora medicinska behov prioriteras framför
relativt friska patienter som efterfrågar snabba åtgärder.
Om kostnaderna för specialistvårdvalen fortsätter att öka ser vi en risk för att annan verksamhet
trängs undan. Vi har redan sett hur det borgerliga styret prioriterat ned utvecklingsarbetet inom
cancervården, det strategiska arbetet mot demenssjukdomar och vårdprogram för sällsynta
diagnoser, samtidigt som de låtit tandvårdstaxorna skjuta i höjden. Om efterfrågan överordnas
den medicinska prioriteringsordningen i fördelningen av budgetutrymme undermineras
principen om vård efter behov.
Vi föreslog därför, precis som vi gjort tidigare, att en konkret modell för kostnadstak inom
specialistvårdvalen skulle utarbetas, med utgångspunkt i erfarenheterna från andra regioner som
gjort samma sak. 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 20201113
Ärende 26. Förfrågningsunderlag öppen ögonsjukvård 2021

Efter att vi hanterat månadsuppföljning på nämnden kan det inte ses som seriöst
att inte inrätta ett kostnadstak på specialistvårdvalen. Detta utifrån att ha kontroll
på ekonomin samt att inte sätta hälso och sjukvårdslagens behovsprinciper ur
spel. Vi ställde oss bakom yrkande på att takbegränsningar ska genomföras, då
det inte vann gehör väljer vi att reservera oss till förmån för eget yrkande.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13
Reservation
Ärende 26: Förfrågningsunderlag öppen ögonsjukvård 2021
Kostnaden för Region Skånes vårdval har ökat markant under de senaste åren. Det är av
yttersta vikt att kostnadsökningen inte tillåts skena. Därför ställer sig Miljöpartiet positivt till
att Region Skåne återigen tittar på möjligheten att hitta ett konkret förslag på hur ett
kostnadstak skulle kunna se ut.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Ärende ”28” ” Struktur för samverkan mellan Kristianstads kommun
och Region Skåne avseende barn och unga”
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13.

Behovet av en bättre fungerande elevhälsa är allt mer akut. Skolan är den plats där alla barn finns
och ses. Förutsättningen för en fungerande elevhälsa är en fungerande organisation och struktur.
Den kompetenta elevhälsans insatser stor betydelse för kommunen och regionen på både kort
och lång sikt. Misslyckande elevhälsoinsattser märks längre fram i livet.
Samhället, eleverna, föräldrarna och skolan behöver den samlade barn- och ungdomshälsan.
Samorganiserad av kommun och Region. Med tvärprofessionell kompetens och möjligheter till
att göra insatser redan innan barnet fötts, fram tills barnet vuxit upp.
Om Regionen fick ansvaret för elevhälsovårdsteamen så kunde samordningsvinster göras och
ingången till övrig hälso- och sjukvård kunde ske på ett mer smidigt och samordnat sätt.
Sverigedemokraterna föreslog i en motion att utreda möjligheten att skapa samverkansavtal
rörande all elevhälsa i Region Skåne. Den motionen ansågs besvarad. Vi ser glädjande på att ett
samverkansavtal skapas mellan elevhälsan i Kristianstads kommun och Region Skåne, och vi
hoppas att samverkansavtal även kommer övriga skånska kommuner till gagn för att säkerställa
att inga barn, och elever faller mellan stolarna.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Camilla Nordström (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 28. Struktur för samverkan mellan Kristianstad kommun och Region
Skåne avseende barn och unga.

Att stärka det preventiva arbetet och fånga upp unga tidigt är något som vi ser
som viktigt. Att hitta en god samverkan mellan huvudmännen så att inga ungar
faller mellan stolarna är av godo för såväl den enskilde som för samhället som
helhet. Det är sådana strukturer vi behöver arbeta med och sprida de goda
exemplen vidare till andra kommuner, då vi bl a ser att den psykiska ohälsan
ökar i de yngre generationerna.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 29. Näringslivsinitierade kliniska prövningar
Framsteg inom Life Science-sektorn är en viktig del av hälso- och sjukvårdens framtida
utveckling och Skåne har länge varit framträdande inom området. Under förra mandatperioden
påbörjade det dåvarande rödgröna styret ett framgångsrikt utvecklingsarbete för att ta till vara
på denna starka ställning och fortsätta driva utvecklingen framåt, inte minst genom
framtagandet av Region Skånes Life Science-strategi. Det föreliggande ärendet är en bra
vidareutveckling av detta arbete och förslagen har tagits fram genom en konstruktiv dialog
mellan näringsliv, akademi, förvaltning och politiker på båda sidor blockgränsen.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 31. Utökat uppdrag till sjukhusstyrelse Kristianstad avseende scopier
Förslaget att ge sjukhusstyrelse Kristianstad ett utökat uppdrag avseende scopier är ett utmärkt
sätt att förbättra tillgängligheten inom detta område. Det är dock bekymmersamt att denna, i
sammanhanget begränsade åtgärd, också är det enda förslag för att förbättra tillgängligheten
under 2020 som det borgerliga styret har presterat. Regionen har fått stora resurstillskott från
regeringen för att hantera effekterna av Covid-19-pandemin redan under innevarande år, men
har valt att vänta med att använda dem till 2021, trots de stora behoven. Denna senfärdighet har
troligtvis bidragit till att vårdköerna ökat mer i Skåne än i resten av landet under året, trots att
vi fram tills nyligen drabbats relativt lindrigt av pandemin.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-13

Ärende 36. Svar på initiativärende. Krafttag mot vårdköer.
De skånska vårdköerna har vuxit dramatiskt under Covid-19-pandemin, och mer i Skåne än i
resten av landet. I slutet av september var antalet väntande på operation eller åtgärd 88 procent
högre än vid årsskiftet i Skåne, att jämföra med rikssnittet på 79 procent. Socialdemokraterna
har sedan i mars, när de första besluten om extra statsbidrag för att hjälpa regionerna att hantera
pandemin togs, förordat att dessa resurser måste komma till användning i hälso- och sjukvården
så fort som möjligt. Det borgerliga regionstyret valde dock att hålla dem inne och stod fast vid
sina besparingskrav på verksamheten.
I augusti lämnade vi också in det föreliggande initiativärendet, där vi konstaterar att det krävs
ett helhetsgrepp med kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de stora volymerna
undanträngd vård och föreslår att en plan för detta ska tas fram omgående. Det borgerliga
regionstyret valde dock att skjuta på behandlingen av ärendet med hänvisning till att en sådan
plan skulle presenteras vid sammanträdet den 13 november.
Vi kan nu konstatera att det fortfarande inte finns någon generalplan för att hantera vårdköerna
och att de, förvisso konstruktiva, åtgärder som nämnden nu tagit beslut om endast gäller en
begränsad del av den totala volymen undanträngd vård, att de endast berör tre av regionens nio
sjukhus och att de kan börja genomföras först under nästa år. När smittspridningen nu ökar igen
befarar vi att det borgerliga styrets senfärdighet inneburit att Region Skåne missat ett värdefullt
tidsfönster då det fanns möjlighet att beta av en del av vårdskulden.
Det är naturligtvis för sent att göra något åt nu, men det är desto större anledning att se till att
inte göra om misstaget och ta fram en generalplan för att hantera vårdköerna så fort som möjligt.
Vi yrkade därför att vårt initiativärende skulle bifallas i sin helhet, men då det inte vann
nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.

För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 2020113
Ärende 36. Krafttag mot vårdköer

För att komma tillrätta med den uppskjutna vården krävs mycket av oss som
politiker. Vi ville bifalla Socialdemokraternas initiativärende för att förtydliga
uppdraget. Då det inte vann gehör väljer vi att reservera oss till förmån för eget
yrkande.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20201113
Ärende 37. Avskaffa avgifter för antikroppstestning

Det får aldrig vara plånbokens tjocklek som avgör om medborgaren kan uppsöka
vården eller inte, avgifter ska om de inte kan avskaffas helt hållas så låga det
bara går är Vänsterpartiets inriktning. I detta fall handlar det om
antikroppsscreening av genomgången Covid-19 infektion. Då detta utöver att
den enskilde vet att den utvecklat resistens mot viruset så är det även ur
forskningsperspektiv viktigt att människor testar sig. Då borde även vi göra detta
möjligt för så många som möjligt.
Då vårt bifallsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

