Hälso- och sjukvårdsnämnden
PROTOKOLL §§ 22-39
Datum

2021-03-04
1 (15)

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-03-04 kl. 09:30-15:15
Rum 114, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Digital utdelning av priset Glasäpplet ägde rum i samband med hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde kl. 09:30-10:15.
Beslutande
Gilbert Tribo (L), ordförande
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande
Camilla Mårtensen (L) tjänstgörande ersättare för vakant
Urban Widmark (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
Farishta Sulaiman (M) kl. 09:30-12:20 § 23 delvis
Åke Andrén-Sandberg (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
Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef SUS
Ingemar Petersson, forskningschef SUS
Ulf Malmqvist, avdelningschef SUS
Rasmus Havmöller, chefläkare
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare
Rasmus Havmöller, chefläkare
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef
Åsa Berling, hälso- och sjukvårdsstrateg
Åsa Tranesjö, verksamhetscontroller
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare
Harald Roos, medicinsk rådgivare
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)
Eva Marie Ottosson-Möller (TCO)

§ 22 Val av justeringsperson
Anna-Lena Hogerud utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 23 Verksamhetsinformation
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar.
− Covid-19
− ME/EDS
2. Behandlingscenter för avancerade terapeutiska medicinska produkter
(ATMP). Förvaltningschef Björn Lövgren-Ekmehag, forskningschef
Ingemar Petersson och avdelningschef Ulf Malmqvist
3. Åtgärder med anledning av tillsynsbeslut avseende medicinsk vård och
behandling till äldre personer med misstänkt eller konstaterad Covid-19
på särskilt boende. Regional chefläkare Rasmus Havmöller och
enhetschef Maria Antonsson-Anderberg.
4. Verksamhetsberättelse. Hälso- och sjukvårdsstrateg Åsa Berling,
Verksamhetscontroller Åsa Tranesjö
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5. Återrapport vaccinering covid-19. Biträdande smittskyddsläkare Per
Hagstam
6. Prioritering av sjukvård som inte kan anstå. Medicinsk rådgivare Harald
Roos.
§ 24 Anmälan av delegationsbeslut HSN - mars
Ärendenummer: 2021-POL000003
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.
I ärendet finns följande dokument
1. Rapport 2021-02-25

§ 25 Anmälan av informationshandlingar HSN - mars
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 2021-02-25

§ 26 Verksamhetsberättelse 2020 HSN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer verksamhetsberättelse för 2020
och översänder den till regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
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Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse för hälso- och sjukvården har tagits fram för att beskriva
verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse av verksamheten januaridecember 2020. Verksamhetsberättelsen finns som en rapport, som kommer att
ingå i Region Skånes årsredovisning 2020.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-25
2. Hälso- och sjukvårdsnämndens Verksamhetsberättelse 2020
3. Bilaga Tabeller kvalitetsuppföljning 2020
4. Intern kontrollplan 2020

§ 27 Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000381
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utifrån identifierat behov
genomföra en upphandling av ablationer för patienter med allvarlig
hjärtsjukdom i form av rytmrubbningar vilka kräver invasiv intervention.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar upphandling av ablationer med
20 miljoner kronor per år.
3. Sjukhusstyrelse Kristianstad får under perioden 2021-07-01 t.o.m. 202112-31 fortsätta det tillfälligt utökade uppdraget avseende urologi som
beslutades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-10-13.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget till sjukhusstyrelse
Kristianstad med 3,4 miljoner kronor.
5. Sjukhusstyrelse Ystad får i uppdrag att utöver ordinarie uppdrag
genomföra 200 akuta höftledsoperationer och omhänderta 40 patienter
med bäckenfrakturer under 2021.
6. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget till sjukhusstyrelse
Ystad 2021 genom att anslå medel med 19,9 miljoner kronor.
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 till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
I syfte att förbättra tillgängligheten fördelar hälso- och sjukvårdsnämnden medel
för upphandling av ablationer, förlängt uppdrag till sjukhusstyrelse Kristianstad
avseende urologi och uppdrag avseende höftledsoperationer och bäckenfrakturer
till sjukhusstyrelse Ystad.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar
− att hälso och sjukvårdsnämnden tillskriver Regionstyrelsen avseende
behovet av att skyndsamt investera i ett tredje ablationslaboratorium.
− att en risk-, ekonomisk kalkyl samt konsekvensanalys genomförs om vi
inte tillför medel till uppstart av ytterligare ablationslab.
− att HSN finansierar med 100 % kostnadstäckning (enligt DRG) på
tillgänglighetssatsningarna.
Anna-Lena Hogerud (S) och Mätta Ivarsson (MP) yrkar bifall till Agneta
Lenanders (V) yrkande i första och andra att-satsen.
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.
För att utse motförslag till ordförandens förslag i huvudvotering, ställer
ordföranden proposition på Agneta Lenanders (V) yrkande respektive AnnaLena Hogeruds (S) och Mätta Ivarssons (MP) yrkande och finner att Anna-Lena
Hogeruds (S) och Mätta Ivarssons (MP) yrkande har utsetts 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) och Mätta Ivarssons (MP)
yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Camilla Mårtensen (L), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per Einarsson
(KD), Anna Mannfalk (M), Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson (SD),
Mattias Kristiansson (SD) och ordförande Gilbert Tribo (L)
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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 beslutat i enlighet med ordförandens
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-23

§ 28 Utveckling av basonkologisk verksamhet i den nära vården
Ärendenummer: 2020-POL000585
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa utveckling
av basonkologisk verksamhet i den nära vården, under 2021, i enlighet
med beslutsförslaget för redovisning i hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde 2021-12-21.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Utvecklingen av basonkologisk verksamhet i den nära vården förutsätter att
ansvarsfördelningen för omhändertagande av cancerpatienter i nära vård, under
pågående onkologisk behandling samt mellan behandlingsperioder, tydliggörs
mellan olika vårdformer och att överlämningen mellan olika vårdgivare
utvecklas. Det krävs även ökade utbildningsinsatser och kompetensutveckling i
akut onkologi för de specialiteter som möter patienter under onkologisk
behandling såsom akutmottagningar och primärvård.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-01
2. Slutrapport delprojekt 12, SSVR

§ 29 Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Skåne 2021- 2024
Ärendenummer: 2021-POL000034
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer Region Skånes handlingsplan
för ökad patientsäkerhet 2021-2024.
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Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en nationell
handlingsplan för ökad patientsäkerhet i samverkan med huvudmännen, berörda
myndigheter, patienter och närstående. För att tydliggöra samordning av
åtgärder och aktiviteter på både nationell och regional nivå har handlingsplanen
anpassats till regional nivå utifrån Region Skånes förutsättningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-25
2. Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Skåne 2021 - 2024

§ 30 Breddinförande av riktade hälsosamtal - utvärdering av genomförd
pilot
Ärendenummer: 2020-POL000397
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne inför riktade hälsosamtal på samtliga vårdcentraler i
Region Skåne under 2021. Målgruppen för breddinförandet i detta steg är
40-åringar.
2. Utvärderingen av pilotfasen för riktade hälsosamtal på vårdcentral med
avseende på modell, implementering och deltagande läggs till
handlingarna.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden anslår 14 miljoner kronor för
genomförande av breddinförandet för 40-åringar inom ramen för
nämndens budgetpost för Hälsovalet. Finansieringen av riktade
hälsosamtal ska beaktas i nämndens internbudget för kommande år.
4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att hösten 2021
återrapportera hur införandet av riktade hälsosamtal till samtliga 40åringar utfallit och återkomma med förslag om eventuellt införande av
riktade hälsosamtal till 50-åringar under 2022.
Reservation
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna 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
Regionfullmäktige beslutade 2019-06-17-18, § 32, att riktade hälsosamtal på
vårdcentral till alla personer i utvalda åldersgrupper ska införas och
tillgängliggöras i hela Skåne. Riktade hälsosamtal är en metod för att
systematiskt uppmärksamma frisk- och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och
diabetes typ 2, och om behov och önskemål finns erbjuda stöd till förändring.
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), att hälso och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
återrapportera till HSN, minst 1 gång årligen hur breddinförandet fortgår utifrån
ett jämlik hälsa perspektiv samt vilka åtgärder som sätts in för att nå de mål vi
gemensamt tagit beslut om.
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 i huvudvoteringen:
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:
Camilla Mårtensen (L), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per Einarsson
(KD), Anna Mannfalk (M), Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson (SD),
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 beslutat i enlighet med ordförandens
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-01
2. Slutrapport pilotfas Riktade hälsosamtal 40-åringar Region Skåne
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§ 31 Gemensamma arbetssätt och rutiner för uppföljning av patienter med
ökad risk för cancersjukdom
Ärendenummer: 2020-POL000602
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att etablera en tydlig
struktur som tjänar som remissmottagare för ett decentraliserat
omhändertagande i specialistvården för personer med risk för ärftlig
cancer.
2. Uppdraget ska återredovisas på hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde 2021-12-21.
Reservation
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Ärftliga faktorer bedöms spela en tydlig roll i cirka 5-10 procent av all
cancer. Det har påtalats både från patienter och från sjukvården att
uppföljningen av personer med ärftlighet är ojämlik och inte alltid
välfungerande. Förslaget är att det i Region Skåne etableras en struktur för att
uppnå ett tydligt sammanhållet och samordnat omhändertagande för personer
med ärftlig risk för cancer.
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), att nämnden får en återrapportering av de ekonomiska
konsekvenserna inför budgetprocessen men även vilka ekonomiska
konsekvenser det lett till historiskt med fördröjd behandling av att tidigare
prover inte analyserats.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition i huvudvoteringen:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Agneta Lenanders (V) yrkande röstar nej.
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Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Camilla Mårtensen (L), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per Einarsson
(KD), Anna Mannfalk (M), Marlen Ottesen (SD), Mats Erlandsson (SD),
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 beslutat i enlighet med ordförandens
yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-22
2. Delprojekt 18 SSVR Gemensamma arbetssätt och rutiner för uppföljning
av patienter med ökad risk för cancersjukdom

§ 32 Bidrag till Clownronden
Ärendenummer: 2020-KU000047
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 500 000 kronor i bidrag till
Clownronden ideell förening.
2. Finansiering sker från hälso- och sjukvårdsnämndens budget för övrig
hälso- och sjukvård.
Reservation
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och kulturen är en del av hälso- och
sjukvårdsnämndens och kulturnämndens gemensamma strategi för kultur och
hälsa. Hälso- och sjukvårdsnämndens bidrag till Clownronden är en del i detta
gemensamma arbete.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Agneta Lenander (V) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP) och
Marlen Ottesen (SD), att Clownronden får årlig uppräkning enligt LPIK.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-19

§ 33 Riktlinjer för bidrag från hälso- och sjukvårdsnämnden till ideella
organisationer
Ärendenummer: 2021-POL000059
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens riktlinjer för bidrag till ideella
organisationer revideras avseende skrivning om hur beviljade medel
betalas ut till berörda organisationer.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regionstyrelsen och anför sin
mening att Region Skåne bör genomföra en översyn av stödet, t.ex.
genom bidrag och idéburet offentligt partnerskap, till ideella
organisationer, vilket inkluderar en i regionen sammanhållen process
avseende ansökan, handläggning, beslut och uppföljning.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås övergå till att betala ut beviljade bidrag
utan rekvisitionsförfarande från och med bidragsåret 2021. Nämndens riktlinjer
behöver med anledning av detta revideras.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-08
2. Förslag reviderade riktlinjer

§ 34 Upphandling av specialiserad smärtbehandling
Ärendenummer: 2021-POL000062
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne upphandlar specialiserad smärtbehandling
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar upphandling av specialiserad
smärtbehandling med 2 200 000 kronor per år.
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Sammanfattning
Region Skåne har under flera år upphandlat vårdtjänst avseende specialiserad
smärtbehandling. Nuvarande avtal, med slutdatum 2022-02-28, är inte möjligt
att förlänga.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-08

§ 35 Yttrande på granskning av Region Skånes hantering av bidrag
(rapport nr 14 - 2020) HSN
Ärendenummer: 2021-POL000046
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande på granskning om Region
Skånes hantering av bidrag till Region Skånes revisorer.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Region
Skånes revisorers granskning av Region Skånes hantering av bidrag. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om ansvariga nämnder har en tillräcklig
intern kontroll över hanteringen av lämnade bidrag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-02-09
2. Yttrande 2021-02-09
3. Missiv 2021-01-26
4. Granskning av Region Skånes hantering av bidrag (rapport nr 14 - 2020)
5. Sammanfattning

§ 36 Remiss. Förordning om statsbidrag för
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala
cancercentrum
Ärendenummer: 2020-POL000571
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne avger yttrande på remiss av förordning om statsbidrag för
kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala
cancercentrum.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjlighet att yttra sig över förordning om statsbidrag
för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala registercentrum och regionala
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cancercentrum. Förordningen innehåller bestämmelser som gör det möjligt för
regioner som är huvudmän för regionala register- eller cancercentrum att ansöka
om medel för kvalitetsregisterverksamhet som bedrivs där.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-30
2. Yttrande 2020-12-30
3. Missiv 2020-12-03
4. Promemoria ett nytt statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet
5. Förordning om statsbidrag för kvalitetsregisterverksamhet vid regionala
register- och cancercentrum

§ 37 Svar på initiativärende. Utred utestängandet av äldre från
sjukvården
Ärendenummer: 2020-POL000590
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att initiativärendet besvarat med
redovisningen i ärendet.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna 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 göra en
översyn av samtliga beslutade behandlingsbegränsningar inom den skånska
primärvården samt att göra en översyn av Region Skånes riktlinjer för
primärvården.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-01-20
2. Initiativärende 2021-02-11

§ 38 Region Skånes patientsäkerhetsberättelse 2020
Ärendenummer: 2021-O000506
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger patientsäkerhetsberättelse för
Region Skåne 2020 till handlingarna.

Region Skåne

Datum

14 (15)

2021-03-04

Sammanfattning
Vårdgivaren ska i enlighet med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) upprätta
en patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. Patientsäkerhetsberättelsen
beskriver hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under
föregående år.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-03
2. Patientsäkerhetsberättelse för Region Skåne 2020

§ 39 Initiativärende. Tidigare brytpunktssamtal
Ärendenummer: 2021-POL000110
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att bereda ärendet för
redovisning till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Agneta Lenander (V) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att upprätta en
handlingsplan för tidiga samtal kring vården och dess innehåll enligt formen för
brytpunktssamtal, där arbetets fortskridande återrapporteras till HSN, samt att
det i handlingsplanen utreds möjligheter för dokumentationsverktyg som
möjliggör kvalitetsgranskning, förande av statistik och där brytpunktssamtalet/
samtalen kan följas oavsett var patienten befinner sig i vårdkedjan.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-03-04

Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Region Skåne

Datum
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Justerat 2021-03-12

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Anna-Lena Hogerud
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-04
Ärende 5. Verksamhetsberättelse 2020 HSN
Covid-19-pandemin har under 2020 satt den skånska sjukvården under hårdare press än
någonsin och verksamhetsberättelsen redogör på ett förtjänstfullt sätt för hur vårdpersonalen
runt om i Skåne, trots svåra omständigheter, har klarat av att fortsätta med att ge medborgarna
en mycket god vård. Däremot nämner den inte det allvarliga politiska misslyckande som består
i att Region Skåne har lyckats sämre än övriga landet med att hantera de växande vårdköerna
under förra året.
Pandemin innebar att köerna växte i hela landet och antalet personer som väntat längre än 90
dagar på operation eller behandling ökade med totalt 47 procent mellan januari och december
2020. Men i Skåne var ökningen betydligt större: 62 procent. Detta kan inte heller vara en effekt
av att Skåne drabbades hårt av pandemins andra våg eftersom vi ser samma mönster under den
första vågen, som drabbade Skåne relativt milt. Mellan januari och september ökade antalet
som väntat längre än 90 dagar med 88 procent i Skåne, jämfört med 79 procent i hela Sverige.
Det var precis den här situationen som vi socialdemokrater varnade för när vi redan i mars
uppmanade det borgerliga styret att betala ut de extra statsbidrag som man mottagit för att
hantera pandemin till verksamheterna. Istället valde de att stå fast vid sina besparingskrav på
sjukhusen och hålla inne de statliga pengarna på ett konto under regionstyrelsen. Vi föreslog
också i augusti att en generalplan för att hantera undanträngd vård skulle tas fram skyndsamt,
så att tidsfönstret med låg smittspridning under den tidiga hösten kunde användas till att korta
vårdköerna. Alliansen väntade med att ens behandla det fram till november, när tillfället sedan
länge var förbi. Vi kan bara beklaga styrets beslut att huvudsakligen använda de extra
statsbidragen till att bättra på bokföringen. Vi hade hellre använt dem till att producera vård.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210304
Ärende 5. Verksamhetsberättelse 2020

Den medarbetarkraft som finns ute i våra verksamheter är det som gjort att vi klarat vården
samt omställningen till att hantera covidpandemin. Det ekonomiska resultatet är positivt, men
vad vi inte ser är den skuld till personalen vi har i övertid, i uppskjuten eller avslagen
semester och att de gett allt de kunnat till de skånska medborgarna under 2020 och därför är
trötta. Samtidigt som det är medarbetarna som ska kunna hantera den uppskjutna vården nu
och framgent. Vårt jobb som attraktiv arbetsgivare har aldrig varit viktigare.
Vi ser hur vårdvalen trots uppskjuten vård fortsätter att sticka i väg i budgetöverskridande och
det är bekymmersamt att vi inte kan ha kostnadskontroll genom att införa tak.
Vi vill även höja ett varningens finger över den stora omställning som pågår i
kunskapsorganisationen, så att vi inte avlövar fungerande verksamhet och förlorar viktig
kompetens.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210304
Ärende 6. Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne

Vi hade följande tilläggsyrkande:
Att: Hälso och sjukvårdsnämnden tillskriver Regionstyrelsen avseende behovet av att
skyndsamt investera i ett tredje ablationslaboratorium.
För att hantera skåningarnas skattemedel på bästa sätt, så är detta en investering som behöver
göras och det så snart det bara går. Redan 2019 fick vi signaler om att ett tredje ablationslab
behövdes för att hantera det ökande behovet, ansökan om investering på 15 miljoner
prioriterades dock inte. Köerna har växt ytterligare och en upphandling har beslutats. 100
ablationspatienter genererar just 15 miljoner i kostnader för HSN och då är inte kostnaderna
för ev inneliggande vård och behandling inräknad för de som väntar på att bli abladerade. Vi
ville säkerställa att vi använder skattemedel kostnadseffektivt, det fick inte gehör och det
beklagar vi.
Att: en risk-, ekonomisk kalkyl samt konsekvensanalys genomförs om vi inte tillför medel till
uppstart av ytterligare ablationslab.
Detta för att synliggöra de ökande kostnaderna för vår egen nämnd. Inte heller detta fick
gehör.
Att: HSN finansierar med 100 % kostnadstäckning (enligt DRG) på
tillgänglighetssatsningarna.
Som vi alla vet har personalen tagit ett stort ansvar under den pågående pandemin, såväl
under första som andra vågen. Personalen är slutkörda men ska ändå hantera den uppskjutna
vården. Då kan inte vi som arbetsgivare förvänta oss att genom underfinansiering investera
långsiktigt och hållbart. Någon får betala det priset, och i slutändan är det vi som arbetsgivare
som kommer att förlora kompetens om vi inte värdesätter den viktigaste resursen för

Vänsterpartiet
Region Skåne
tillgänglighetssatsning.
Inga av våra yrkande vann gehör, detta beklagar vi och reserverar oss därför mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-04
Ärende 6. Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Det finns ett behov av att utöka kapaciteten att utföra ablationer inom Södra Sjukvårdsregionen
och verksamheten på SUS har följaktligen äskat medel för ett tredje ablationslaboratorium.
Patienterna kan dock inte vänta på att det kommer på plats och vi delar därför styrets bedömning
att en upphandling är det bästa sättet att möta deras behov under tiden. Det är dock varken
kostnadseffektivt eller idealiskt ur patientsynpunkt och därmed är det av största vikt att
verksamhetens äskande beviljas. Vi valde därför att stödja förslaget att tillskriva
Regionstyrelsen för att understryka detta, samt genomföra en risk- och konsekvensanalys av
alternativet att inte bevilja äskandet. Då yrkandet 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
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210304
Ärende 7. Utveckling av basonkologisk verksamhet i den nära vården

Det här är ett viktigt steg på vägen mot en mer delaktig och trygg patient, där samverkan
mellan de olika verksamheterna och huvudmännen blir tydlig. I takt med att behandlingarna
utvecklas och fler lever längre med såväl cancer som andra kroniska sjukdomar behöver nästa
steg vara känt såväl för den enskilde som de som är en del av omhändertagandet av patienten,
för att ingen ska behöva falla mellan stolarna. Detta är ett steg i rätt riktning och vi ser fram
emot återrapportering och införande av arbetssättet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210304
Ärende 8. Handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Region Skåne

För varje investering i att minska vårdskador vi gör får vi mångfalt igen, i såväl minskat
lidande som samhällsekonomiska vinster. Vi har tidigare lagt förslag på att införa
standardiserade insatsförlopp vid demens, då detta är en grupp som far illa i vårt
sjukvårdssystem med onödiga förflyttningar, förlängda vårdtider och brister i
kunskapsöverföringen. Vi väntar fortsatt på hur införandet av detta fortskrider.
Vi behöver bli bättre på att fånga upp den medarbetarkraft med goda ideér som finns på
golvet i våra verksamheterna och sprida dessa arbetssätt till alla verksamheter. Det är inte
handlingsplaner och statistik i sig som ger förbättrade resultat utan att medarbetarna vet åt
vilken riktning vi ska. Medarbetarkraften i omställningsarbetet under Covid pandemin visar
tydligt att ingenting är omöjligt om vi alla är på väg åt samma håll.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210304
Ärende 9. Breddinförande av riktade hälsosamtal-utvärdering av genomförd
pilot

Vi hade ett tilläggsyrkande
Att: Hälso och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återrapportera till HSN, minst 1 gång
årligen hur breddinförandet fortgår utifrån ett jämlik hälsa perspektiv samt vilka åtgärder som
sätts in för att nå de mål vi gemensamt tagit beslut om.
Den utvärderingen som genomförts visar på risker att förstora dagens hälsogap genom att
grupper med kortare utbildning inte nås. Därigenom riskerar projektet att inte nå de fastställda
målen för jämlik hälsa. Vi önskade sätta fokus på dessa risker redan vid införandet och
därigenom snabbt kunna sätta in åtgärder. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att
reservera oss mot beslutet

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210304
Ärende 10. Gemensamma arbetssätt och rutiner för uppföljning av patienter med
ökad risk för cancersjukdom.

Vi hade följande tilläggsyrkande:
Att: nämnden får en återrapportering av de ekonomiska konsekvenserna inför
budgetprocessen men även vilka ekonomiska konsekvenser det lett till historiskt med fördröjd
behandling av att tidigare prover inte analyserats.
Vid återrapportering av projektet på Södra regionvårdsnämndens möte framkom det att
analyser av proverna inte skett i den omfattning som det funnits behov av pga
kostnadsaspekter. Det är beklagligt om det därigenom ev underdiagnostiserats och försenat
behandlingar. Som ansvariga politiker är det av största vikt att vi blir varse vilka
konsekvenser en underfinansiering ger i mänskligt lidande för den enskilde samtidigt som det
utsätter medarbetarna för samvetsstress.
Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210304
Ärende 11. Bidrag till Clownronden
Clownrondens verksamhet och aktivitet ute i den skånska sjukvården är till glädje för så
många. För att de ska kunna ha förutsättningar att fortsätta det goda arbetet behövs ekonomisk
långsiktighet. I Corona/Covid 19 tider behöver alla förändra sina arbetssätt , hitta nya vägar
till kommunikation för att minska smittspridningen. Vi vet att det ger kostnadsökningar,
samtidigt som omkostnader och löner ökar generellt. Vi yrkade därför på en årlig uppräkning
av LPIK skulle läggas till. Då detta inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-04
Ärende 16. Svar på initiativärende. Utred utestängandet av äldre från sjukvården
Sedan vi lämnade in vårt initiativärende har Region Skåne genomfört en utredning i linje med
det som vi efterlyser, vilket också framgår av beslutsförslaget. Utredningens slutsatser har
presenterats av ansvariga tjänstemän under dagens sammanträde och vi har blivit försäkrade
om att förvaltningen arbetar aktivt för att förhindra att händelser av det slag som föranledde
initiativärendet ska inträffa igen. Därmed ser vi i nuläget ingen anledning att kräva att ännu en
utredning ska göras och accepterar istället förslaget att besvara ärendet, men vi kommer
naturligtvis att fortsätta följa frågan.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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