Hälso- och sjukvårdsnämnden
PROTOKOLL §§ 1-21
Datum
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Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-02-11 kl. 09:30-12:40
Rum 114, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Beslutande
Gilbert Tribo (L), ordförande
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande
Urban Widmark (M) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Kullenberg (M)
Gunilla Andersson (M) tjänstgörande ersättare för Linnea Regnéll (M)
Birte Sandberg (C)
Per Einarsson (KD)
Mikael Skoog (S)
Carina Svensson (S)
Marianne Eriksson (S)
Agneta Lenander (V)
Mätta Ivarsson (MP)
Marlen Ottesen (SD)
Mats Erlandsson (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
Ersättare
Camilla Mårtensen (L)
Patrik Holmberg (C)
Warda Fatih (C)
Cecilia Magnusson-Svärd (S)
Birgitta Almroth (S)
Susanne Jönsson (S)
Irene Nilsson (S)
Mecide Özer (S)

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

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Peter Ahlbom (V)
Camilla Nordström (SD)
Patrik Ohlsson (SD)
Anneli Eskilandersson (SD)
Övriga
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Katarina Jonasson, stabschef
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare
Rasmus Havmöller, chefläkare
Åsa Tranesjö, verksamhetscontroller
Jesper Petersson, enhetschef
Amir Jawad, politisk sekreterare (L)
Lynn Thulin, politisk sekreterare (M)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Anne-Lii Jönsson, personalföreträdare (LO)
Shiva Lindahl, personalföreträdare (SACO)

§ 1 Val av justeringsperson
Anna-Lena Hogerud (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2 Verksamhetsinformation
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
− Covid-19
− Upphandling vaccinatörer
2. Återrapport vaccinering covid-19. Biträdande smittskyddsläkare Per
Hagstam
3. Region Skånes yttrande på IVO:s tillsynsbeslut - medicinsk vård och
behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19
som bor på särskilt boende. Chefläkare Rasmus Havmöller
§ 3 Anmälan av delegationsbeslut HSN - februari
Ärendenummer: 2021-POL000003
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Sammanställning av beslut fattade enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
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delegation sedan föregående nämndsmöte.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-02-04

§ 4 Anmälan av informationshandlingar HSN - februari
Ärendenummer: 2021-POL000004
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 2021-02-04

§ 5 Organisationer inom hälso- och sjukvård. Bidrag 2021
Ärendenummer: 2020-O002018
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar föreningsbidrag för år 2021 i
enlighet med förslag till fördelning av bidrag (bilaga) om 3 600 000 kr.
2. Föreningsbidragen finansieras med medel avsatta i nämndens
internbudget för 2021.
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.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet och gör bifogad
anteckning till protokollet.
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Sammanfattning
I detta ärende fattar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om bidrag till ideella
organisationer och föreningar. Inför 2021 har det inkommit ansökningar från
totalt 34 organisationer där den totala summan att fördela uppgår till 3 600 000
kr.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar att ärendet återremitteras så att vi, enligt den
nypublicerade revisionsrapporten, kan hantera föreningsbidragen i enlighet med
deras rekommendationer och upprätta rutiner så att dessa rekommendationer
efterföljs framgent.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, i tillägg till ordförandens förslag, att hälso- och
sjukvårdsnämnden tillskriver regionstyrelsen med ett äskande på 3 miljoner
kronor för att möjliggöra att fler föreningar kan få bidrag.
Om återremissyrkandet faller, instämmer Agneta Lenander (V) i Mätta
Ivarssons (MP) yrkande.
Marlen Ottesen (SD) yrkar avslag på att ge RFSL bidrag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar avslag på Marlen Ottesens (SD) avslagsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att
återremittera det och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden ska avgöra ärendet
omedelbart.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i sak och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-18
2. Bilaga fördelning bidrag 2021
3. Ansökningshandlingar 1-34
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§ 6 Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000381
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Sjukhusstyrelse Helsingborg får i uppdrag att utöver ordinarie uppdrag
utföra 250 ortopediska operationer (höft och knä), 350 gynekologiska
operationer, 200 operationer inom området öron - näsa - hals, 100
ryggoperationer och 150 allmänkirurgiska operationer under 2021. Hälso
- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget 2021 genom att anslå
medel till sjukhusstyrelse Helsingborg med 51 800 000 kr.
2. Sjukhusstyrelse Ystad får i uppdrag att utöver ordinarie uppdrag
genomföra 522 handleds-, arm- och fotledsoperationer under 2021.
Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget 2021 genom att anslå
medel till sjukhusstyrelse Ystad med 8 100 000 kr.
3. Sjukhusstyrelse Landskrona får i uppdrag att utöver ordinarie uppdrag
genomföra 398 operationer fördelade inom områdena mag-tarm,
neurokirurgi, urologi, gynekologi och övrig kirurgi. Hälso- och
sjukvårdsnämnden finansierar 50% av uppdraget 2021 genom att anslå
medel till sjukhusstyrelse Landskrona med 11 300 000 kr.
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 till sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Ystad och
sjukhusstyrelse Landskrona.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) och
Mätta Ivarsson (MP), att hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar 100% av det
utökade uppdraget till sjukhusstyrelse Landskrona och därmed anslår
22 600 000 kronor för ändamålet.
Ordföranden ställer proposition på 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:
Urban Widmark (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Anna Mannfalk (M), Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson
(SD) och Mattias Kristiansson (SD) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Agneta
Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Därmed har hälso- och sjukvårdsnämnden bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-13

§ 7 Fördelning av cancermedel 2021
Ärendenummer: 2020-POL000461
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar cancermedel, 55 miljoner kronor, i
enlighet med förslaget.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Nationella väntetidssatsningar inom område cancer har genomförts sedan 2010.
2018 beslutade regeringen att anta en långsiktig inriktning för det nationella
arbetet med cancervården. Ärendet beskriver fördelningen av tilldelade medel
på 55 miljoner kronor för 2021, för att säkerställa att uppnådda resultat kvarstår
samt att förbättringsarbetet fortgår för att nå de nationella målen.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-11
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2. Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021

§ 8 Breddinförande av iKBT på vårdcentral
Ärendenummer: 2020-POL000588
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra breddinförande av iKBT på
samtliga, såväl offentliga som privata, vårdcentraler i Hälsoval Skåne.
2. Regionstyrelsen anslår 2 miljoner kronor under 2021 från budget för ehälsoutveckling till breddinförande av iKBT på vårdcentraler.
Reservation
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås att det projekt för internetbehandling för psykisk ohälsa
(iKBT) som löpt under 2019 och 2020 på samtliga vårdcentraler fortsätter med
syfte att breddinföra iKBT på samtliga vårdcentraler, privata och offentliga.
Enligt beslut avseende Hälsovalets FFU för 2021 framgår att alla vårdcentraler
ska 2022 kunna erbjuda KBT digitalt på Stöd- och behandlingsplattformen
(Inera).
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar på kvartalsvis uppföljning av kostnadsutvecklingen i
psykiatrivårdvalet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-07

§ 9 Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper
Ärendenummer: 2019-POL000110
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne ingår ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper med
samtliga skånska kommuner under förutsättning att motsvarande beslut
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tas i kommunerna.
2. Arbetet i enlighet med ramöverenskommelsen ska återrapporteras på
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde våren 2022.
Sammanfattning
Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning
samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och
ramöverenskommelse gällande personer med missbruks- och beroendeproblematik har reviderats gemensamt av Region Skåne och Skånes
Kommuner och sammanförts till en gemensam ramöverenskommelse där även
samverkan gällande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
inkluderats.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-11
2. Ramöverenskommelse

§ 10 Förlängning av idéburet offentligt partnerskap för ny
överenskommelseperiod
Ärendenummer: 2020-POL000480
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap med Svenska Röda Korset för perioden 2022-0101-2023-12-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap med Föreningen SHEDO för perioden 2022-0101-2023-12-31.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap med Stiftelsen Skåne Stadsmission för perioden
2022-01-01-2023-12-31.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap med RFSL Rådgivningen Skåne och RFSU
Lokalavdelning Malmö/Lund för perioden 2022-01-01-2023-12-31.
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap med Stiftelsen Båstadfontänen för perioden 202201-01-2023-12-31.
6. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap med Stiftelsen Gemenskap och Arbete för
perioden 2022-01-01-2023-12-31.
7. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap med Lunds Fontänhus för perioden 2022-01-012023-12-31.
8. Hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger överenskommelse om Idéburet
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Offentligt Partnerskap med Stiftelsen Fontänhuset Malmö för vänskap
och arbete för perioden 2022-01-01-2023-12-31.
Sammanfattning
Region Skåne förlänger åtta överenskommelser om Idéburet Offentligt
partnerskap, IOP, med två år för perioden 2022-01-01--2023-12-31.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-14
2. Bilaga Överenskommelse om IOP Röda Korset mottagning för krigs- och
tortyrskadade
3. Bilaga Överenskommelse om IOP SHEDO
4. Bilaga Överenskommelse om IOP Stadsmissionshälsan
5. Bilaga Överenskommelse om IOP Sexualterapeutiska mottagningen
Skåne
6. Bilaga Överenskommelse om IOP Fontänhuset Båstad
7. Bilaga Överenskommelse om IOP Fontänhuset Helsingborg
8. Bilaga Överenskommelse om IOP Lunds Fontänhus
9. Bilaga Överenskommelse om IOP Fontänhuset Malmö

§ 11 Temporär ersättning till leverantörer med avtal i enlighet med LOL
och LOF med anledning av Covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000208
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer temporär ersättning enligt
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om
läkarvårdsersättning och Förordning om ändring av förordningen
(1994:1120) om ersättning för fysioterapi för leverantörer verksamma i
enlighet med Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi att gälla för perioden 2021-0301 till 2021-12-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan i händelse av utveckling av covid-19,
eller av annat skäl, förändra eller bryta denna tillämpning.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande har fattat beslut om temporär
ersättning för digitala vårdåtgärder till vårdgivare verksamma med avtal i
enlighet med Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652)
om ersättning för fysioterapi med anledning av covid-19 att gälla 2021-01-01 2021-02-28. Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu att besluta om fortsatt
tillämpning av den temporära ersättningen.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-28
2. Delegationsbeslut 2020-12-28
3. SKR 2020-06-02 "Rekommendationer om ersättning för digitala
vårdåtgärder till vårdgivare verksamma på den nationella taxan"

§ 12 Organisatorisk flytt av Enheten Cancerrehab HBG
Ärendenummer: 2020-POL000541
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Enheten för cancerrehabilitering flyttas organisatoriskt från
sjukhusstyrelse Helsingborg till sjukhusstyrelse Ängelholm.
2. Den organisatoriska flytten innebär att 2 130 000 kr flyttas från
sjukhusstyrelse Helsingborg till sjukhusstyrelse Ängelholm.
Sammanfattning
Enheten Cancerrehab är förnärvarande organiserad under verksamhetsområde
Ortopedi inom Helsingborgs sjukhusstyrelse och föreslås organisatoriskt flytta
till verksamhetsområde Rehabilitering inom Ängelholms sjukhusstyrelse i syfte
att skapa samordningsvinster samt en samlad kompetens inom området
rehabilitering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-30
2. Sjukhusstyrelse Helsingborgs beslut 2020-12-02 § 47
3. Sjukhusstyrelse Ängelholms beslut 2020-12-04 § 42

§ 13 Reviderad sammanträdesplanering 2021 hälso- och
sjukvårdsnämnden och beredningsutskott
Ärendenummer: 2020-POL000234
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande ändrade
sammanträdesdagar för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2021:
Onsdag 25 augusti (15 april ställs in)
Fredag 19 november (28 oktober ställs in)
Tisdag 21 december (2 december ställs in)
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande ändrade
sammanträdesdagar för hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott
för 2021:
Torsdag 12 augusti (30 mars ställs in)
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Torsdag 11 november (12 oktober ställs in)
Torsdag 2 december (19 nov ställs in)
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderade sammanträdesdagar för
nämnden och beredningsutskottet med anledning av regionstyrelsens beslut om
budgetprocess som innebär beslut om budget i regionfullmäktige i november.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-07

§ 14 Motion. Inför SMS-livräddning i Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000529
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige bifaller motionen
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S) har i en motion till
regionfullmäktige föreslagit att Region Skåne ansluter sig till systemet för SMSlivräddning samt att systemet utvärderas löpande, om möjligt i samarbete med
akademien och andra regioner som infört det, samt att insamlad data
tillgängliggörs för akademisk forskning.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-02-10
2. Motion 2020-11-12

§ 15 Motion. Tydlighet vid val av vårdcentral
Ärendenummer: 2020-POL000479
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
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.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Henrik Fritzon, Anna-Lena Hogerud och Mattias Olsson (S) har i en motion till
regionfullmäktige föreslagit att ackrediteringsvillkoren för vårdcentral ändras så
att all digital omlistning måste ske via 1177.se.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) och
Mätta Ivarsson (MP), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Urban Widmark (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Anna Mannfalk (M), Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson
(SD) och Mattias Kristiansson (SD) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Agneta
Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Därmed har hälso- och sjukvårdsnämnden bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-01-19
2. Motion 2020-10-13
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§ 16 Remiss. Miljöprogram 2030 - HSN
Ärendenummer: 2020-POL000481
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande på miljöprogram 2030.
Reservation
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
miljöprogram 2030. Miljöprogrammet syftar till att styra Region Skånes arbete
att minska miljöpåverkan från verksamheten, direkt och indirekt.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar följande
1. En redovisning av de viktigaste framstegen som har nåtts under det
befintliga programmet.
2. En redovisning av 0-nivån, dvs. utgångspunkten för Miljöprogram 2030.
Vilka är de största utmaningarna i dag - synnerhet i ljuset av hur
coronakrisen har påverkat det interna miljöarbetet.
3. En redovisning av miljöarbetet som inte omfattas av Miljöprogram
2030.
4. Att tydliga riktlinjer tas fram med hänsyn till vilka detaljerade mål och
handlingsplaner som skall ingå i den ordinarie budget- och
verksamhetsplansprocessen.
5. Programmet måste innehålla en specifikation av hur och när resultaten
skall redovisas, utvärderas och följas upp i förhållande till den politiska
nivån.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.

Region Skåne

Datum

14 (19)

2021-02-11

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-30
2. Yttrande 2020-12-30
3. Regionstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-11-04 § 29

§ 17 Svar på initiativärende. SRHR-buss i Region Skåne.
Ärendenummer: 2020-POL000459
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att initiativärendet är besvarat med
redovisningen i ärendet.
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
Agneta Lenander (V) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslagit att utreda vilka områden i Skåne som har en hög andel invånare som
inte nås av vårdcentralernas uppdrag inom cellprovsscreening och att återinföra
en provtagnings- och informationsbuss med fokus på uppsökande verksamhet
inom SRHR-området för att nå dessa områden.
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), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Agneta Lenanders (V) yrkande röstar nej.

Region Skåne

Datum

15 (19)

2021-02-11

Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Urban Widmark (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Anna Mannfalk (M), Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson
(SD) och Mattias Kristiansson (SD) och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Agneta
Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Därmed har hälso- och sjukvårdsnämnden bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-05
2. Initiativärende 2020-10-01

§ 18 Svar på initiativärende. Långa väntetider till assisterad befruktning
Ärendenummer: 2020-POL000457
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att initiativärendet är besvarat med
redovisningen i ärendet.
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
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 väntetiderna till assisterad befruktning.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Region Skåne

Datum

16 (19)

2021-02-11

Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) och
Mätta Ivarsson (MP), 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 2021-01-13
2. Initiativärende 2020-10-01

§ 19 Initiativärende. Utred utestängandet av äldre från sjukvården
Ärendenummer: 2020-POL000590
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att bereda ärendet för
redovisning till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
göra en översyn av samtliga beslutade behandlingsbegränsningar inom den
skånska primärvården, i syfte att säkerställa att inga sådana införts i strid med
rådande föreskrifter, regelverk och etiska riktlinjer samt att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra en översyn av Region Skånes
riktlinjer för primärvården, i synnerhet gällande beslut om
behandlingsbegränsningar.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till initiativärendet.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-02-11

Region Skåne

Datum

17 (19)

2021-02-11

§ 20 Initiativärende. Utred behovet av tryckkammarbehandlingar i Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000586
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller initiativärendet.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Moderaterna, Gilbert Tribo (L), Birte
Sandberg (C) och Per Einarsson (KD) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
utreda behovet av tryckkammarbehandlingar i Region Skåne, samt var sådana
behandlingar bäst bör utföras framöver, att hälso- och sjukvårdsdirektören ges i
uppdrag att ta fram en plan för hur vårdbehovet hos de patienter som står utan
vård när tryckkammaren stängs ner ska tillgodoses samt att hälso- och
sjukvårdsnämnden ger sjukhusstyrelse Helsingborg i uppdrag att återuppta
tryckkammarbehandlingarna på Helsingborgs Lasarett i väntan på utredningens
resultat.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag som innebär
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att bereda ärendet för
redovisning till nämnden.
Mikael Skoog (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V), Mätta
Ivarsson (MP) och Mattias Kristiansson (SD), bifall till initiativärendet.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag
som innebär att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda behovet
av tryckkammarbehandling i Skåne i enlighet med initiativärendets intentioner.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.

Region Skåne

Datum

18 (19)
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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 Mikael Skoog (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 9 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Urban Widmark (M), Gunilla Andersson (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Anna Mannfalk (M), och ordförande Gilbert Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Agneta
Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP), Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson
(SD) och Mattias Kristiansson (SD) och Anna-Lena Hogerud (S)
Därmed har hälso- och sjukvårdsnämnden bifallit Anna-Lena Hogeruds (S)
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-02-11

§ 21 Initiativärende. Stärk vården av långtidssjuka i covid-19
Ärendenummer: 2021-POL000079
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att bereda ärendet för
redovisning i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden anslår medel från
posten i nämndens internbudget avseende tillgänglighetsåtgärder för att öka
tillgängligheten och förbättra vården av patienter med långtidssymptom av
covid-19 inom såväl primärvården som specialistvården, samt stärka samverkan
mellan dessa vårdnivåer kring denna patientgrupp.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-02-11

Region Skåne

Datum

19 (19)

2021-02-11

Vid protokollet
Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2021-02-23

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Anna-Lena Hogerud
2:e vice ordförande

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210211
Ärende 5. Organisationer inom Hälso och sjukvård. Bidrag 2021

Vänsterpartiet valde att i första hand yrka återremiss av ärendet då revisionen
nyligen släppt en revisionsrapport gällande hanteringen av bidragen och i denna
kommit med rekommendationer till de nämnder som hanterar utdelning av
bidrag. HSN hade därmed möjlighet att säkerställa att besluten harmonierar med
regelverket.
I andra hand stödde vi Miljöpartiets tilläggsyrkande om att tillskriva
regionstyrelsen om utökad budget på 3 miljoner kronor för att kunna utöka
föreningsbidragsutrymmet. Vi ser i spåren av Covid 19 pandemin att det viktiga
arbete som många föreningar ger till civilsamhället behöver stärkas och ges
förutsättningar att utvecklas.
Då våra yrkanden inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Reservation
Ärende 5: Organisationer inom hälso- och sjukvård. Bidrag 2021.
Miljöpartiets budgetförslag för Region Skåne hade gett hälso- och sjukvårdsnämnden 287
miljoner kronor mer att använda sig av. Vi har tidigare påpekat att medlen till
organisationerna måste höjas, särskilt med tanke på att en rad organisationer varje år får nej
på sin ansökan trots att de uppfyller villkoren. Anledningen är att pengarna inte räcker. Precis
som tidigare år överstiger de sammanlagda sökta medlen med råge vad nämnden avsätter till
föreningslivet. 10 föreningar uppfyller HSN:s kriterier, men får inga medel.
Därför yrkade vi att hälso- och sjukvårdsnämnden äskar tre miljoner från regionstyrelsen för
att utöka föreningsbidragen. Pengarna hade bland annat kunnat användas till att införa
kulturtolkar/yalladoulor i förlossningsvården, insatser till människor med HIV och för att
bättre tillgodose vårdbehovet hos individer som saknar tillgång till den offentliga vården.
Positiva gruppen Syd, Yalla Trappan, Sköldkörtelförbundet, Ensamkommandes riksförbund
och Läkare är i världen är exempel på föreningar som uppfyller kriterierna men inte får några
medel alls.
Den idéburna sektorn gör ett omfattande arbete för att stärka sjukvården, särskilt till
patientgrupper som är extra utsatta. Deras arbete här blivit särskilt viktigt under pandemin.
Många gånger bidrar de idéburna organisationerna med en kompetens som saknas i det
offentliga och de föreningar som sökt bidrag erbjuder i många fall hjälp som annars är svår att
få.
Det är positivt att vissa föreningar, som FreeZone och Mind Skåne, får kraftigt utökade bidrag
i år, men det räcker inte. Mind Skåne får fortfarande bara två tredjedelar av vad de ansökt om.
Andra föreningar får ännu mindre, som exempel får RFSL Rådgivningen Skåne bara hälften
av vad de ansökt om.
Miljöpartiet vill därför återigen påpeka vikten av att anslagen till föreningslivet höjs, både för
att fler organisationer ska få bidrag och för att bidragen kan höjas till de föreningar som får
medel. Nu gick inte Alliansstyret med på vårt yrkande om att äska pengar hos regionstyrelsen
och därför reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Ärende 5, ”Bidrag till organisationer”
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11.
Homosexualitet har sedan år 1979 inte klassats som sjukdom och vi
anser då inte att pengar från hälso-och sjukvårdsbudgeten ska fördelas
till detta.
Sverigedemokraterna yrkar avslag på att ge RFSL 510 000 kr i bidrag som
ska gå till att värna hbtq-personers välmående och förebygga ohälsa. Vi
anser att dessa pengar gör bättre nytta i den offentliga vården.
I den mån dessa personer behöver psykosocialt stöd kan detta erbjudas
via den offentligt drivna sjukvården. Dessutom finns det inte någon
presenterad utvärdering av denna verksamhet.

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

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)

Mats Erlandsson (SD)

Mattias Kristiansson (SD)
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 5. Organisationer inom hälso- och sjukvård. Bidrag 2021
Det socialdemokratiska förslaget till budget för regionfullmäktige hade inneburit 159,9
miljoner kronor mer till hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela under 2021. Det hade
möjliggjort nya och större satsningar inom ett flertal områden, inklusive organisationsbidrag.
Vi noterar att flera organisationer som bedriver viktig verksamhet i enlighet med de krav som
ställs för att få bidrag blir helt utan stöd, eller beviljas betydligt lägre summor än de ansökt om.
Det är beklagligt, men till följd av det borgerliga styrets ekonomiska politik saknas helt enkelt
budgetutrymme för att göra något åt det. Vi avstår därför från att delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 6. Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Det är angeläget att vidta åtgärder för att öka tillgängligheten inom den skånska sjukvården och
vi anser att de utökade uppdrag som föreslås i detta ärende är ett utmärkt sätt att göra just detta.
Däremot vänder vi oss mot finansieringsmodellen för det utökade uppdraget till sjukhusstyrelse
Landskrona, där hälso- och sjukvårdsnämnden endast står för hälften av kostnaden, medan
sjukhusstyrelse SUS föreslås belastas med återstoden.
Vi har fortfarande inte fått någon tillfredställande motivering till varför denna avvikande
finansieringsmodell ska tillämpas i just detta fall, men inte för någon av de övriga åtgärder för
ökad tillgänglighet som nämnden beslutat om. De långa vårdköerna är en regiongemensam
angelägenhet, patienterna som väntar på att få den vård de behöver är hela den skånska
sjukvårdens ansvar och hälso- och sjukvårdsnämnden har därför tilldelats 534 miljoner för att
finansiera de åtgärder som krävs för att komma till rätta med situationen. Vi föreslog
följaktligen att dessa medel skulle användas till just detta, och då vårt yrkande inte vann
nämndes stöd reserverar vi oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210211
Ärende 6. Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne

Att skapa förutsättningar för en ökad tillgänglighet är vi helt överens om, men
varför de olika sjukhusen inte hanteras budgetmässigt på samma sätt besvarades
inte på nämndsmötet. Vilket medför att vi inte med säkerhet kan ställa oss
bakom alliansens förslag. Samtliga sjukhus har större eller mindre
budgetunderskott, att då låta ett SUS, stå för halva investeringen känns inte
rimligt. I synnerhet inte när SUS har ett regionuppdrag och regionen har ett
pågående arbete med en gemensam regionövergripande kölista.
Då socialdemokraternas yrkande som vi ställde oss bakom inte vann gehör,
väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Reservation
Ärende 6: Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Sjukhusstyrelse Landskrona kompenseras bara med 50% för att utföra uppdraget att
genomföra 398 operationer inom områdena mag-tarm, neurokirurgi, urologi, gynekologi och
övrig kirurgi. Övriga 50 procent ska sjukhusstyrelse SUS stå för. Det är dock oklart varför
SUS inte får kompensation från HSN för sin del av uppdraget. Något svar ges varken i
handlingen eller under sammanträdet. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att SUS
redan är underfinansierat. Det utökade uppdrag som lasarettet i Landskrona nu får handlar om
att korta köerna i hela Skåne, och därmed borde det vara självklart att det sker en
kompensation på 100 procent.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 7. Fördelning av cancermedel 2021
Cancervården är ett prioriterat område för oss socialdemokrater och vi noterar med gillande att
det borgerliga styret också detta år bibehållit anslaget om 55 miljoner till detta ändamål, efter
att under 2019 ha insisterat på att sänka det till 20 miljoner så att de kunde spendera resterande
35 miljoner på annat. Satsningen finansieras till fullo av ett riktat statsbidrag som Region Skåne
har mottagit sedan 2015 och det är angeläget för skånsk cancervård att pengarna fortsätter att
användas till det de är avsedda för.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210211
Ärende 8. Breddinförande av iKBT på vårdcentral

Att göra insatser för att minska den psykiska ohälsan, göra den tillgänglig till
fler och nå de som behöver insats i ett tidigare skede är vi överens om. De
taklösa vårdval Region Skåne har, där psykoterapivårdvalet är ett, överskrider de
budgetmedel som avsatts. För att veta om Region Skåne gör rätt, säkerställa att
vården ges jämlikt och investerar rätt, måste nämnden också se effekterna i den
ekonomiska uppföljningen. Då vårt yrkande om kontinuerlig uppföljning inte
vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 14. Motion. Inför SMS-livräddning i Skåne
Det är glädjande att hälso- och sjukvårdsnämnden enhälligt valde att ställa sig bakom vår
motion och föreslå regionfullmäktige att bifalla den. Det är väl känt att tidig hjärt-lungräddning
är avgörande för att förhindra dödsfall och allvarliga skador vid plötsligt hjärtstopp, och studier
visar att så kallad SMS-livräddning – som nu i själva verket hanteras via en app – bidrar till att
fler får tidigare hjärt-lungräddning. Systemet rekommenderas därför av såväl det svenska HLRrådet som paraplyorganisationen International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).
I Sverige infördes det först i Stockholm 2010, då som en del av ett forskningsprojekt i samarbete
med Karolinska Institutet som sedan övergick i löpande drift. Det infördes sedan i Västra
Götalandsregionen 2016 och därefter successivt i Sörmland, Västmanland, Östergötland,
Blekinge och Kronoberg. I skrivande stund är Halland på väg att bli den åttonde svenska
regionen att ansluta sig. Även Danmark tillämpar nu ett liknande system i hela landet. Vi ser
därför med tillförsikt fram emot regionfullmäktiges behandling av motionen, som vi hoppas ska
leda till att Skåne följer våra svenska och danska grannregioners exempel och ger de tusentals
skåningar som redan anslutit sig till systemet möjlighet att göra en insats för att rädda liv.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 15. Motion. Tydlighet vid val av vårdcentral
Motionssvaret konstaterar helt korrekt att den ändring av ackrediteringsvillkoren som vi
föreslår i motionen genomfördes vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 13
november 2020. När vi skickade in motionen, den 16 oktober 2020, gjorde vi det emellertid
mot bakgrund av att det borgerliga styret offentligt avfärdat vår uppmaning att skärpa
regelverket för hur omlistning mellan vårdcentraler får ske. I en nyhetsartikel publicerad av
Sveriges Television den 2 oktober försvarar till exempel nämndens ordförande det då gällande
regelverket och hävdar att valet att lista om sig är väldigt tydligt.
Först den 19 oktober, tre dagar efter att den föreliggande motionen lämnats in, ändrade styret
uppfattning och anslöt sig till vår linje. Därmed kunde förändringarna genomföras redan vid
nämndsammanträdet i november. I Region Skåne är det kutym att man i sådana fall bifaller
motionen när den kommer upp för behandling och därför yrkade vi att så också skulle ske i
detta fall. Då detta 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 20210211
Ärende 15. Motion. Tydlighet vid val av VC

Vänsterpartiet anser att motionen borde bifallits och inte enbart besvarad, därför
väljer vi att reservera oss mot beslutet.
Då ett flertal invånare inte förstått att den knapptryckning de gjort lett till att de
listats om till annan, oftast digital Vc, behövde detta tydliggöras. Detta gjordes
också efter att Socialdemokraterna inkommit med en motion om tydligare och
skärpa upp rutinerna. Denna fråga har dessförinnan även debatterats i
regionfullmäktige varför alliansen haft alla möjligheter att åtgärda detta redan
innan motionen lämnats in. Äras den som äras bör.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Protokollsanteckning
Ärende 15: Remiss. Motion. Tydlighet vid val av vårdcentral.
Motionen om att ändra ackrediteringsvillkoren för vårdcentraler så att all digital omlistning
måste ske via 1177.se är bra. Enligt motionssvaret håller detta också på att införas genom en
revidering av texten för villkoren för vårdcentral, BVC och BMM. Trots det besvaras enbart
motionen. Det är uppenbart att ändringen som nu sker kommit till efter att motionen lämnades
in, utifrån de problem som motionen tar upp, och därför borde den ha bifallits. Det här är en
tendens vi ser från styret, där motioner och initiativärenden slentrianmässigt besvaras istället
för att bifallas eller avslås.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210211
Ärende 16. Remiss Miljöprogram 2030 -HSN

Vänsterpartiet hade ett eget, mer övergripande yrkande som svar på
Miljöprogram-remissen. Då detta inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot
beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Hälso- och Sjukvårdsnämnden 2021-02-11.
Ärende 16 ”Remiss- Miljöprogram 2030”
Sverigedemokraterna ser det positivt att ett omtag tas gällande miljöprogrammet.
Det är ett gediget dokument som kräver stor överblick i alla verksamheter.
Vi kommer därför avstå att delta i beslutet för att sedan återkomma i
Regionstyrelsen med våra synpunkter.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Protokollsanteckning
Ärende 16: Remiss. Miljöprogram 2030 - HSN
Miljöpartiet anser att det remissvar som hälso- och sjukvårdsnämnden nu antagit är bra utifrån
nämndens ansvarsområde. Däremot har vi en rad andra synpunkter på miljöprogrammet, som
vi kommer att framföra när det är uppe i regionstyrelsen.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 16. Remiss. Miljöprogram 2030 – HSN
Sett strikt till hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde tycker vi att förslaget till
remissyttrande är både relevant och välavvägt och valde därför att ställa oss bakom det.
Socialdemokraternas synpunkter på förslaget till miljöprogram i sin helhet överlåter vi till våra
företrädare i regionala utvecklingsnämnden att framföra.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210211
Ärende 17. SRHR buss i Region Skåne

Den 30 september skickade Region Skåne ut ett pressmeddelande gällande
resultaten av livmoderhalsscreening: “ Trots de fina siffrorna finns mer arbete att
göra. I vissa socialt utsatta områden är hörsamheten till screeningen låg.”
Med Vänsterpartiets initiativ hade Region Skåne kunnat nå ut till fler och
därigenom ge vården mer jämlikt, stärka tillgängligheten, arbeta mer preventivt
och utbildande. Med ett bredare uppdrag kring sexuella och reproduktiva
rättigheter än den cellprovsbuss som fanns 2010-2011 och 2013-2016 hade vi
kunnat komma en bra bit på vägen. Det är beklagligt att alliansen inte vill göra
detta.
Då vårt initiativärende inte vann gehör, väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 17. Svar på initiativärende. SRHR-buss i Region Skåne
Ett högt deltagande i de screeningprogram som regionen bedriver är en viktig del av det
förebyggande hälsoarbetet i Skåne. Dessvärre finns det tecken på att det finns grupper som
hälso- och sjukvården i nuläget har svårt att nå och där deltagandet i screeningprogram är
markant lägre än bland befolkningen i stort, vilket i sin tur leder till högre risk för att drabbas
av allvarlig cancer. Insatser för att säkerställa ett högt och jämlikt deltagande i
screeningprogram skulle inte bara förebygga sjukdom och onödigt lidande, utan också leda till
minskad belastning på cancervården, där väntetiderna redan är alltför långa.
Det är utmärkt att Region Skåne inför HPV-självtest, men det finns ingen anledning att ställa
det emot det förslag om att återinföra en mobil uppsökande mottagning som framförs i
initiativärendet. En SRHR-buss skulle snarare fungera som ett effektivt komplement till
självtesten, och båda åtgärderna kommer troligtvis behövas för att uppnå ett jämlikt deltagande
i HPV-screeningen. En mobil mottagning skulle också kunna vara ett värdefullt sätt för hälsooch sjukvården att etablera kontakt med grupper som även i övrigt inte söker vård i den
utsträckning de borde, i synnerhet om den också får ett bredare uppdrag kring sexuell och
reproduktiv hälsa, vilket också föreslås i initiativärendet. Vi reserverar oss följaktligen mot
nämndens beslut att inte bifalla det.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Reservation
Ärende 17: Svar på initiativärende. SRHR-buss i Region Skåne
Den ojämlika vården måste på alla sätt förebyggas. Därför ställer sig Miljöpartiet bakom det
här initiativärendet. En kartläggning över vilka områden som har en hög andel invånare som
inte deltar i cellprovsscreening är en åtgärd som är viktig för det framtida arbetet inom
regionen. En mobil verksamhet som en SRHR-buss utgör skulle öka deltagandet och vara en
viktig åtgärd för att nå kvinnor i områden med lågt deltagande. Det är därför svårt att se varför
styret inte säger ja till initiativärendet. Utifrån det reserverar vi oss mot beslutet.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 18. Svar på initiativärende. Långa väntetider till assisterad befruktning
Beslutsförslaget i detta ärende bekräftar tydligt det problem vi lyfter i initiativärendet och
åskådliggör på ett lika tydligt sätt det borgerliga styrets beslutsamhet att inte göra något åt det.
Vad vi föreslår är knappast drastiskt. Vi har varit i kontakt med verksamheten och vet att det
där finns idéer om hur man skulle kunna öka antalet donatorer. Vi skulle vilja att förvaltningen
tittade närmare på dem, beräknade kostnaderna, bedömde hur verkningsfulla de skulle kunna
förväntas vara och återkom till nämnden med en handlingsplan.
Det är svårt att se nackdelen med att ge förvaltningen ett sådant uppdrag, men det borgerliga
styret var märkligt nog inte ens beredda att göra ett försök. Istället väljer de i sitt beslutsförslag
att fokusera på alla omständigheter som Region Skåne inte råder över och hävdar, utan att ha
undersökt saken närmare, att en handlingsplan för en enskild verksamhet ”inte har så stor
påverkan”. Vi menar att det beror helt på vad handlingsplanen i fråga innehåller och för att ta
reda på det måste man först göra ett försök att utarbeta den.
Som vi skriver i initiativärendet är vi väl medvetna om att Region Skåne inte orsakat den här
situationen på egen hand, utan att den huvudsakligen uppstått till följd av andra aktörers
agerande. Men att göra sig maktlösa och insistera på att någon annan borde lösa det här
problemet åt oss hjälper inte de kvinnor som nu riskerar att bli ofrivilligt barnlösa. Vi har också
ett eget ansvar för att åtminstone utforska de handlingsalternativ som står oss till buds. Därför
stod vi fast vid att initiativärendet borde bifallas och eftersom 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 20210211
Ärende 18. Långa väntetider till assisterad befruktning

Genom ett upprättande av handlingsplan med bl.a. informationskampanjer hade
vi kunnat hitta vägar framåt för att korta väntetiderna.
Då vårt bifallsyrkande på initiativärendet inte vann gehör väljer vi att reservera
oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Reservation
Ärende 18: Svar på initiativärende. Långa väntetider till assisterad
befruktning
Köerna till assisterad befruktning inom den offentliga vården i Region Skåne är orimligt
långa. För att korta köerna vore det bra om hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för att korta väntetiderna, vilket föreslås i initiativärendet. Miljöpartiet
ställer sig därför helt bakom att-satsen i initiativärendet och reserverar oss mot styrets val att
inte ge bifall.

Mätta Ivarsson
Miljöpartiet de gröna

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 19. Utred utestängandet av äldre från sjukvården
Under nämndsammanträdet informerades vi om att en utredning av det slag vi föreslår i detta
initiativärende redan pågår, vilket naturligtvis är glädjande. Däremot kunde vi inte få några
besked om huruvida den faktiskt skulle vara så omfattande som vi föreslår och därför yrkade vi
att nämnden redan vid detta sammanträde skulle bifalla motionen för att förtydliga för utredaren
att så ska vara fallet. Vi menar att om det föreligger oklarheter kring omfattningen av ett
utredningsuppdrag så bör nämnden så tidigt som möjligt klargöra detta. En majoritet av
nämndsledamöterna hade emellertid en annan uppfattning och vi reserverar oss följaktligen mot
beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Reservation

20. Initiativärende. Utred behovet av
tryckkammarbehandling i Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000586

Allians för Skåne reserverar sig mot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt
Sverigedemokraternas yrkande. Yrkandet gäller att på sittande möte bifalla ett oförberett
initiativärende gällande den medicinska behandlingen i tryckkammare.
Allians för Skåne anser att beslut om medicinsk behandling, dess utveckling och prioritet i
förhållande till andra behandlingar, måste föregås av en fackmannamässig utredning och
kunskap innan politiken kan anses ha tillräckligt underlag för att fälla eventuella
avgöranden. Dessutom anser vi att en god politisk ordning ska vara att på nämnden
uppkomna ärende ges möjlighet att förberedas av ordförande och förvaltning innan
beslut.
Allians för Skåne vill även tydliggöra att ärendet om tryckkammarbehandling i
Helsingborg redan utreds. Ett omfattande arbete pågår sedan årsskiftet, och det blir
därför ett onödigt dubbelarbete för våra verksamheter som sätts igång med den samlade
oppositionens förhastade omröstning. Allians för Skåne har hela tiden haft för avsikt att
så snabbt som möjligt behandla frågan utifrån verksamheternas behov.
Vidare vill Allians för Skåne påminna om att Socialdemokraterna tillsammans med
Miljöpartiet 2015 la fram ett ärende om investering i moderniserad
tryckkammarverksamhet – vilket skulle innebära att ett drygt hundratal patienter per år
skulle kunna behandlas istället för ett sextiotal. Detta skulle genomföras redan under
föregående mandatperiod. Dåvarande styre verkställde dock aldrig. På dessa år har
ytterligare medicinsk utveckling och interregionala samarbeten tillkommit, vilket gör att
frågan behöver belysas igen innan beslut.
Initiativärenden som läggs oförberett på nämnden behöver beredas och det görs inom
skälig tid. Därför reserverar Allians för Skåne sig mot oppositionens förhastade agerande,
ett agerande vi ser kan riskera både medicinsk trovärdighet i regionen och i detta fall
långsiktighet i verksamheten för Helsingborgs lasarett.
För Allians för Skåne i hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 februari 2021
Gilbert Tribo (L), ordförande
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande
Birte Sandberg (C), ledamot
Per Einarsson (KD), ledamot
Urban Widmark (M), ersättare
Gunilla Andersson (M), ersättare
Camilla Mårtensen (L), ersättare
Patrik Holmberg (C), ersättare
Warda Fatih (C), ersättare

Allians för Skåne – Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och
Kristdemokraterna – utgör under mandatperioden 2018 – 2022 den
styrande konstellationen i Region Skåne med 62 av 149 mandat i
regionfullmäktige. Våra ledord för mandatperioden är öppenhet, närhet,
professionalism och hållbarhet.

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11
Ärende 20. Initiativärende. Utred behovet av tryckkammarbehandlingar i Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att bifalla vårt initiativärende är välbehövligt, i synnerhet
med tanke på den osäkerhet som funnits kring frågan om tryckkammarbehandlingarnas framtid
i Skåne. Nu har politiken till slut satt ner foten och gett ett tydligt besked, med patienternas
bästa för ögonen. Vi förväntar oss att beslutet om att återstarta tryckkammarvården i
Helsingborg verkställs skyndsamt, samt att den utredning som nu ska genomföras kommer att
bli heltäckande och ta hänsyn till såväl svensk och internationell forskning inom området som
den beprövade medicinska erfarenhet som finns hos professionen både inom HBOverksamheten och de specialiteter från vilka patienterna remitteras.
Vi noterar även med uppskattning att det borgerliga styret försökte möta oss i den här frågan,
även om vi inte nådde ända fram till varandra. Vi respekterar den tolkning av reglementet som
låg till grund för deras ställningstagande. Vi delar den emellertid inte och står fast vid att det,
för den berörda patientgruppens skull, var angeläget att nämnden gav Sjukhusstyrelse
Helsingborg ett tydligt uppdrag att också i praktiken bedriva den regionövergripande
tryckkammarvård som de ansvarar för. Vi hoppas alltjämt på en konstruktiv
blocköverskridande dialog om tryckkammarvårdens framtid i Skåne när utredningen blivit klar.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11.
Ärende 20 ”Initiativärende utred behovet av tryckkammare i Skåne”
Sverigedemokraterna ställer sig bakom initiativärendet, då vi delar uppfattningen
om att Skåne behöver tryckkammare.
På sikt bör Region Skåne bygga upp möjlighet till hyperbar intensivvård, precis som
man har i Stockholm och Göteborg. Detta innebär i praktiken investering i en
ny multiplacekammare. Det finns goda skäl att ha en sådan kammare på SUS i
Lund, bland annat ur ett kliniskt forskningsperspektiv.
För att kunna utnyttja en intensivvårdskammare optimalt bör den dock ligga i
omedelbar anslutning till IVA, därmed bör investering i en sådan kammare vänta
tills man bygger den nya sjukhusbyggnaden i Lund. Då kan man få in den på rätt
ställe i huset från början, som man gjort vid bygget av NKS. I väntan på det måste
vi dock bibehålla möjlighet till behandling av icke-intensivvårdskrävande patienter,
motsvarande den verksamhet som idag bedrivs i Helsingborg.
Det har tidigare fattats beslut med inriktningen att införskaffa
5 monoplacekammare i Lund, något som tyvärr aldrig blev av. Detta beslut är i
stort behov av att återaktualiseras.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
Mats Erlandsson (SD)
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