Primärvårdsnämnden
PROTOKOLL §§ 50-58
Datum

2020-11-25
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Protokoll från primärvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2020-11-25, jkl 13:00-16:30
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad för presidiet samt på distans för
övriga ledamöter och ersättare

Beslutande
Birte Sandberg (C), ordförande
Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande
Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande
Anja Nordberg Sonesson (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Anna Ingers (S)
Per Skoog (S)
Hanna Skånberg (S), tjg ersättare för Annika Molldén (S)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Tommy Rosenberg (SD), tjänstgörande ersättare för Marlén Ottesen (SD)
Carl Henrik Nilsson (SD)
Ersättare
Lars Mikkelä (M)
Jan Olof Carlsson (M)
Gunilla Nordgren (M)
Darko Simic (M), §§ 50-51
Charlotte Ramel-Andersson (L)
Warda Fatih (C)
Mikael von Krassow (S)
Gunilla Tornqvist (S)
Lena Östholm-Munkberg (MP)

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum
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2020-11-25

Övriga
Sofia Ljung, förvaltningschef
Peter Sigsjö, förvaltningsstabchef
Anders Fransson, ekonomichef
Bruno Malmlind, HR-chef
Kristina Sundquist, professor och chef för Centrum för primärvårdsforskning
Caroline Schön, chef för Centrala smittspårningsenheten
Jonna Svärd, politisk sekreterare (C)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Gustaf Hallqvist, sekreterare

§ 50 Val av justeringsperson
Mattias Olsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 51 Verksamhetsinformation
•

Förvaltningschefen informerar

•

Presentation av Centrum för primärvårdsforskning och aktuella
forskningsområden – Professor och verksamhetschef Kristina Sundquist

•

Primärvårdens arbete med smittspårning och arbetet med Primärvården
Online – Chefen för Centrala smittspårningsenheten Caroline Schön

§ 52 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2020-POL000003
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-07
2. Skrivelse 2020-09-30 från Claes Björkman, Helsingborg
3. Svar på skrivelse från Claes Björkman, Helsingborg
4. RF 2020-11-03, § 74
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5. RF 2020-11-03, § 79

§ 53 Månadsuppföljning oktober med analys och prognos primärvårdsnämnden
Ärendenummer: 2020-POL000132
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner uppföljning och prognos för 2020 per
oktober månad för primärvårdsförvaltningen och lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Resultat per oktober månad samt prognos 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-12
2. Månadsrapport oktober 2020

§ 54 Internbudget och verksamhetsplan 2021 - Primärvården Skåne
Ärendenummer: 2019-POL000107
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden fastställer internbudget och verksamhetsplan 2021
avseende primärvård i egen regi enligt föreliggande förslag.
2. Primärvårdsnämnden fastställer internkontrollplan 2021 enligt
föreliggande förslag.
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i
beslutet.
Protokollsanteckningar
Socialdemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sverigedemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Vänsterpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås primärvårdsnämnden ställa sig bakom föreliggande
förslag om internbudget, verksamhetsplan och internkontrollplan 2021 för
Primärvården Skåne.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-09
2. Internbudget och verksamhetsplan 2021 - Primärvården Skåne
3. Internkontrollplan 2021 -Primärvården Skåne

§ 55 Granskning av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
(rapport nr 3 -2020)
Ärendenummer: 2020-POL000499
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden avger yttrande till Region Skånes revisorer enligt
föreliggande förslag.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården i
Region Skåne. Syftet har varit att bedöma om Region Skånes arbete med
kompetensförsörjningen bedrivs ändamålsenligt. Den sammanfattande
bedömningen är att Region Skånes arbete med kompetensförsörjningen delvis
bedrivs ändamålsenligt.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-10-28
2. Yttrande
3. Skrivelse 2020-10-27 från revisorerna
4. Sammanfattning
5. Granskningsrapport

§ 56 Återrapportering av arbete med nära vård
Ärendenummer: 2020-POL000154
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden lägger återrapporteringen till handlingarna.
Sammanfattning
I detta ärende framgår en beskrivning av pågående aktiviteter och strukturell
samverkan som primärvården deltar och ingår i och som syftar till att utveckla
den Nära vården i Region Skåne
I ärendet finns följande dokument
Beslutsförslag 2020-11-04
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§ 57 Tillämpningsanvisningar ekonomiskt resultat
Ärendenummer: 2020-POL000513
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i dialog med en
parlamentarisk arbetsgrupp analysera och återkomma till nämnden med
förslag på hur det kan skapas en större frihet ute bland verksamheterna
gällande förvaltningen av den egna enheten och dess utveckling samtidigt
som kravet på sammanhållning och en likvärdig vård för alla som väljer
den offentliga primärvården ska upprätthållas.
2. Primärvårdsnämnden utser följande personer som ledamöter i den
parlamentariska arbetsgruppen
Mattias Olsson (S)
Caroline Hedenström (M)
Marlen Ottesen (SD)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Torbjörn Ekelund (L)
Birte Sandberg (C)
Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Lena Östholm-Munkberg (MP)
Protokollsanteckning
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås förvaltningschefen få i uppdrag att analysera och komma
tillbaka med eventuella förslag om hur friheten för de enskilda vårdenheterna
inom vårdvalssystemet i Region Skåne ska främjas och utvecklas samtidigt som
behovet av sammanhållning av hela primärvården och en likvärdig vård över
hela Skåne beaktas.
Yrkande
Mattias Olsson (S) yrkar på att uppdraget till förvaltningschefen ska ske i dialog
med en parlamentarisk arbetsgruppgrupp.
I detta tilläggsyrkande instämmer ordföranden
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-04
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Extraärende 1;
Initiativärende. Skydda riskgrupper vid vaccination mot säsongsinfluensa
Ärendenummer: 2020-POL000550
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att bereda initiativärendet och återkomma till nämndens sammanträde den 29 januari 2021.
Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
I initiativärende 2020-11-23 föreslår Mattias Olsson (S) att förvaltningschefen
får i uppdrag att vidta åtgärder för att underlätta för personer i riskgrupper som
är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till vårdcentral att bli vaccinerade
mot säsongsinfluensa utan att utsätta sig för en förhöjd risk för att bli smittade
av Covid-19.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag.
Mattias Olsson (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att primärvårdsnämnden har beslutat i enlighet med liggande förslag.
Votering begärs och verkställs. Primärvårdsnämnden fastställer följande
propositionsordning. Den som bifaller ordförandens förslag röstar ja. Den som
Bifaller Mattias Olssons (S) yrkande röstar nej.
Voteringen utfaller med 8 ja-röster (Birte Sandberg (C), Caroline Hedenström
(M), Anja Nordberg Sonesson (M), Torbjörn Ekelund (L), Ann HörnebrantSturesson (C), Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), Tommy Rosenberg (SD) och
Carl Henrik Nilsson (SD)) mot 5 nej-röster (Mattias Olsson (S), Anna Ingers
(S), Per Skoog (S), Hanns Skånberg (S) och Saima Jönsson Fahoum (V).
Primärvårdsnämnden har således beslutat i enlighet med ordförandens förslag.
________________________________________________________________
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§ 58 Extraärende 2;
Översyn av medicinsk vård och behandling till äldre personer med
misstänkt eller konstaterad Covid-19 på särskilt boende
Ärendenummer: 2020-POL000552
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att starta en
översyn kring hur vårdcentraler som inte har omfattats av tillsynen från
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har levt upp till de frågor som
belyses i IVO:s beslut samt att beakta frågan om ansvar.
2. Primärvårdsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kontinuerligt
informera nämnden om de åtgärder som vidtas med anledning av IVO:s
tillsynsbeslut samt att beakta frågan om ansvar rörande de vårdcentraler
som berörs av IVO:s tillsyn.
3. Primärvårdsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att kontinuerligt
återrapportera resultatet från översynen och eventuella åtgärder som
vidtas med en slutredovisning senast vid sammanträdet den 21 april
2021.
Protokollsanteckning
Miljöpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 24 november 2020 fattat beslut
med anledning av en tillsyn rörande Region Skånes ansvar när det gäller
medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. Primärvårdsnämnden ger med
anledning av kritiken som framkommer i tillsynsbeslutet förvaltningschefen i
uppdrag att göra en översyn över samtliga offentliga vårdcentralers arbete levt
upp till de frågor som IVO belyst och vidta eventuella åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-11-24
2. Inspektionen för vård och omsorgs beslut 2020-11-24

Sammanträdet inleddes med parentation över tidigare ersättaren i primärvårdsnämnden Ilvars Hansson (SD) som avlidit.
________________________________________________________________
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Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justerat 2020-12-02

Birte Sandberg
Ordförande

Region Skåne

Mattias Olsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Primärvårdsnämnden 2020-11-25

Ärende 5. Internbudget och verksamhetsplan 2021 – Primärvården Skåne
Socialdemokraterna ser ett större behov av resurser till primärvårdsnämndens verksamhet än
vad som avsätts i den föreliggande internbudgeten. I vårt förslag till budget för
regionfullmäktige avsatte vi också mer resurser både till den anslagsfinansierade och
ackrediterade verksamheten. Vi väljer därför att inte delta i beslutet.
Vår budget hade inneburit minst 41 miljoner kronor mer till Hälsovalet än styrets budget. Det
inkluderar riktade satsningar om 30 miljoner för att utveckla den mobila vården, som har en
central roll i omhändertagandet av patienterna med allra störst vårdbehov, samt 4 miljoner för
att stimulera etablerandet av fler familjecentraler. Den anslagsfinansierade verksamheten hade
fått ytterligare 6,3 miljoner, varav 3 miljoner i en riktad satsning på välbehövliga
personalförstärkningar hos ungdomsmottagningarna för att möta det ökade behovet relaterat till
UM Online.

För Socialdemokraterna i primärvårdsnämnden,

Mattias Olsson

1

Protokollsanteckning
Primärvårdsnämnden 2020-11-25.
Ärende 5, Internbudget och verksamhetsplan 2021- Primärvård Skåne

Sverigedemokraterna har gjort ett eget budgetförslag som presenterades på
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
Carl-Henrik Nilsson (SD)
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PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 5: Internbudget och verksamhetsplan 2021 – Primärvården Skåne

Vi hänvisar till eget budgetförslag.

Lund 2020-11-25

För Vänsterpartiet i Region Skåne

Saima Jönsson Fahoum

Primärvårdsnämnden 2020-11-25
Protokollsanteckning
Ärende 5: Internbudget och verksamhetsplan 2021 – Primärvården Skåne
I Miljöpartiet de grönas budgetförslag för 2020 satsade Miljöpartiet på en grön omstart av
Region Skånes ekonomi som inte är beroende av statsbidrag. Hälso- och sjukvården måste
rustas för att bättre stå emot pandemier, också ekonomin måste bli bättre på att stå emot
ekonomiska chocker. Men vägen hit är inte. Region Skåne måste arbeta med ekonomisk
resiliens och robusthet. Det måste finnas en inbyggd motståndskraft i systemet, som gör att
medborgarna kan känna sig trygga med att få den bästa vården även när en pandemi slår hårt
mot ekonomin eller en lågkonjunktur minskar skatteintäkterna.
På detta sätt skulle nämndens hållbarhet öka och nämndens verksamheter givits ökade
möjligheter att upprätthålla och utveckla vård och behandling av god kvalitet där patienten är
i centrum. Som det ser ut idag har regeringen avsatt medel för en ökad ekonomisk hållbarhet.
För Miljöpartiet ska präglas av hög tillgänglighet, jämlik vård och korta köer. Vi förespråkar
därför ökade satsas på primärvården för att bygga upp en robust Primärvård.
För Miljöpartiet de gröna
Lena Östholm Munkberg
Ersättare i primärvårdsnämnden

Primärvårdsnämnden sammanträde 201125
Protokollsanteckning
Ärende 8: Tillämpningsanvisningar ekonomiskt resultat
Miljöpartiet anser det är positivt med en översyn av dagens fördelningsmodell utefter vårdvalet inom
Primärvårdsnämnden. Detta är ett viktigt steg mot en jämlik och jämställd sjukvård. Ett nytt vårdvalssystem kräver en balans mellan frihet under ansvar och styrning. Denna balans mellan krav och frihet
att själv fatta beslut kan bidra till en god arbetsmiljö, en attraktiv arbetsplats med engagerade
medarbetare.
Ett positivt beslut fattades vid nämnden om att tillsätta en parlamentariskt arbetsgrupp som
referensgrupp vid framtagandet. På detta sätt blir implementeringen av det nya vårdvalssystemet
bättre förankrat. Miljöpartiet ser fram emot arbetet med ett vårdvalssystem som har en bred
förankring.

Lena Östholm Munkberg
Ersättare i Primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Protokollsanteckning
Primärvårdsnämnden 2020-11-25.
Extraärende 1, Initiativärende skydda riskgrupper vid vaccination
mot säsongsinfluensan.
Arbetet med att vaccinera riskgrupper mot säsongsinfluensan är full gång
och arbetet är en viktig uppgift för vår regions medborgare.
Att-satsen i initiativärendet gör dock oss Sverigedemokrater något
frågande, menar socialdemokraterna att primärvårdsnämnden skall
bedriva taxiverksamhet till Skånes olika vårdcentraler är det inte rimligt.
Det ansvaret ligger hos Skånetrafiken och deras serviceresor.
För oss låter det inte helt orimligt att Skånetrafiken skulle kunna
ombesörja dessa resor. Det är viktigt att sådana här frågor utreds med
kostnader och konsekvensanalyser innan beslut fattas.

Vi är positivt inställda till förslaget, men utredning av kostnader måste
göras och därför valde vi att inte bifalla ärendet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Carl-Henrik Nilsson (SD)
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Primärvårdsnämnden sammanträde 201125
Protokollsanteckning
Extraärende 1 Initiativärende: Skydda riskgrupper vid vaccination mot
säsongsinfluensa.
Under den pågående pandemin är det en svår tid för många och desto viktigare är det att patienterna
kan ta sig till vårdcentralen för att bli vaccinerade. Vårdcentralerna har planerat och förberett sig på
bästa möjliga sätt både på vårdcentralerna och tidsmässigt, därmed är det beklagligt om patienterna
inte kan ta sig till vårdcentralerna.
Miljöpartiet ser positivt på förslaget om att ge förvaltningschefen i uppdrag att underlätta för personer
inom riskgrupper som behöver ta sig till vårdcentralen för att bli vaccinerade och tycker att det är en
förlust att Alliansen inte anser det som viktigt.

Lena Östholm Munkberg
Ersättare i Primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

Primärvårdsnämnden sammanträde 201125
Protokollsanteckning
Extraärende 2: Översyn av en medicinsk vård behandling till äldre
personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 på särskilt boende
Ordförande ger förvaltningschefen i uppdrag att starta en översyn kring hur vårdcentraler som inte
omfattas av tillsynen från IVO har levt upp till de frågor som belyses i IVO:s beslut samt att beakta
frågan om ansvar. Detta är positivt och viktigt för en god patientsäkerhet och äldre har rätt till en
medicinsk bedömning och behandling för en god jämlik vård och omsorg på särskilda boende i Skåne.
De äldre som bor på särskilt boende är särskilt utsatta och för många har det varit och är en svårt tid
där även en del äldre avlidit i covid- 19. Enligt IVO har en del äldre inte fått en medicinsk bedömning
och de behandling som de haft rätt till. Sjuksköterskor och vårdpersonal har inte heller fått det stöd
som behövs för att kunna ge en god vård och omsorg vid livets slut.

Det som är anmärkningsvärt att Alliansen i sitt svar varken tar upp frågan om samarbetspartners eller
med kommunens sjuksköterskor som arbetar inom den kommunala hälso- och sjukvården som är
beroende av läkarstödet för att ge de boende den bästa vården. Därmed bör det vara i Primärvårdens
intresse att också föra en dialog och undersöka hos samarbetspartners vad det är som brustit.

Lena Östholm Munkberg
Ersättare i Primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

