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Protokoll från primärvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-04-21 kl. 09:00-12:00
Rum 105, Rådhus Skåne, Västra storgatan 12, Kristianstad

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

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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Anders Fransson, ekonomichef
Bruno Malmlind, HR-chef
Terttu Lempinen, personalföreträdare (SACO-rådet)
Denis Selan, personalföreträdare (Vårdförbundet)
Björn Widlund, chef vårdcentralen Tomelilla
Sofie Hermansson, chef vårdcentralen Närlunda
Jan Bleckert, chefläkare
Caroline Ekstrand, Ystad kommun
Linda Waldner, Ystad vårdcentral
Ulrika Kvarnström, Polisen
Ville Trygg, politisk sekreterare (C)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Fredrik Johansson, sekreterare

§ 13 Val av justeringsperson
Mattias Olsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 14 Verksamhetsinformation
1. Förvaltningschefen informerar
• Vaccinering mot covid-19
• Målbildsarbetet
• Den nationella primärvårdskonferensen äger rum år 2022 under
maj månad
2. Goda resultat nationell patientenkät. Björn Widlund, chef vårdcentralen
Tomelilla, och Sofie Hermansson, chef vårdcentralen Ystad.
3. ”Backa barnet”. Caroline Ekstrand, Ystads kommun, Linda Waldner,
Vårdcentralen Ystad, och Ulrika Kvarnström, Polisen.
§ 15 Anmälan av informationshandlingar
Ärendenummer: 2021-POL000004
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-29
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§ 16 Uppföljning efter mars månad 2021 med analys och prognos Primärvårdsnämnden
Ärendenummer: 2021-POL000106
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner uppföljning och prognos för 2021 per
mars månad för primärvårdsförvaltningen och lägger informationen till
handlingarna.
Sammanfattning
Resultat per mars månad samt prognos för 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-15
2. Rapport

§ 17 Uppsägning av vårdöverenskommelse - BVC Slottshagen, Malmö
Ärendenummer: 2021-POL000132
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner ansökan om uppsägning av
vårdöverenskommelsen BVC Slottshagen i Malmö.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Det föreligger förslag från Primärvårdsnämnden att säga upp
vårdöverenskommelsen BVC Slottshagen i Malmö.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-16

§ 18 Uppsägning av avtal inom KBT
Ärendenummer: 2021-POL000168
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner ansökningar om uppsägningar av
vårdöverenskommelser psykoterapi KBT.
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Sammanfattning
I detta ärende tar Primärvårdsnämnden ställning till att säga upp
vårdöverenskommelse enligt valfrihetssystemet inom LOV för KBT i Region
Skåne.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-29

§ 19 Yttrande. Granskning av samverkan kring barn och unga med behov
av samordnade insatser (rapport nr 18/2020)
Ärendenummer: 2021-POL000112
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden uppdrar åt ordföranden att senast den 9 juni 2021
och efter dialog med övriga presidiet svara på granskningsrapporten.
Protokollsanteckning
Lena Östholm-Munkberg (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Revisorerna i region Skåne samt i 12 skånska kommuner har genomfört en
granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade
insatser. Den sammanfattande bedömningen är att samverkan mellan Region
Skåne och Skånes kommuner är ändamålsenlig i teorin. Däremot görs
bedömningen att samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring
barn och unga med behov av samordnade insatser inte är ändamålsenlig i
praktiken. Det finns geografiska och lokala skillnader avseende vilka
förutsättningar i form av budget, kompetens och kunskap som finns för att
uppfylla kraven för samverkan.
Svar på denna granskningsrapport ska vara revisorerna tillhanda senast 202106-09. Primärvårdsnämnden hade därför behövt besluta om ett yttrande redan
vid sammanträdet 2021-04-21. För närvarande pågår ett mycket intensivt
arbete inom förvaltningen med att vaccinera befolkningen mot covid-19. Detta
är ett omfattande arbete som inte enbart omfattar själva vaccinationen utan
även planering och logistik, och som därför involverar en stor del av de
medarbetare som kan lämna underlag för svaret på granskningsrapporten. Att i
detta läge hinna få fram ett fullvärdigt svar på granskningsrapporten har inte
bedömts som möjligt.
Nästa sammanträde igen med primärvårdsnämnden infaller inte förrän den 23
juni 2021, således efter sista inlämningsdagen. Förslaget är då att
primärvårdsnämnden uppdrar åt ordföranden att senast den 9 juni 2021 och i
dialog med övriga presidiet svara på granskningsrapporten.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-29
2. Skrivelse 2021-03-04 från revisorerna
3. Sammanfattning
4. Granskningsrapport

§ 20 Åtgärder på offentliga vårdcentraler till följd av inspektion (IVO)
gällande vård och behandling av misstänkt eller konstaterad Covid-19 hos
äldre - återrapportering
Ärendenummer: 2020-POL000552
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden godkänner återrapporteringen och lägger rapporten
till handlingarna.
Protokollsanteckning
Lena Östholm-Munkberg (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 24 november 2020 fattat beslut
med anledning av en tillsyn rörande Region Skånes ansvar när det gäller
medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller
konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. Med anledning av
IVO:s tillsynsbeslut, beslutade Primärvårdsnämnden om en översyn
och eventuella åtgärder som behöver vidtas utifrån IVO:s granskning. I detta
ärende återrapporteras primärvårdsförvaltningens interna granskning.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-03-16
2. Rapport Covid-vård SÄBO mars-maj 2020 ver. 1 2021-04-12
3. Bilaga 1. IVO beslut Region Skåne 2020-11-24
4. Bilaga 2. Uppdrag intern granskning av Covid-vård på SÄBO
5. Bilaga 3. Vård av Covid 19 i hemsjukvård och kommunala boendeformer
6. Bilaga 4. Riktlinje för dokumentation av behandlingsbegränsningar i
PMO och Mina Planer ver. 201022
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Vid protokollet
Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2021-04-28

Birte Sandberg
Ordförande

Region Skåne

Mattias Olsson
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Primärvårdsnämnden 2021-04-21
Ärende 5. Uppsägning av vårdöverenskommelse – BVC Slottshagen, Malmö
Utifrån den information som presenteras i beslutsförslaget är det i nuläget svårt att se något
realistiskt alternativ till att säga upp vårdöverenskommelsen, men vi menar att det likväl är
beklagligt att den offentliga primärvården än en gång viker sig i konkurrensen med andra
vårdgivare och tar ett steg tillbaka.
Det framkommer även att det varit en lång process som lett fram till den ohållbara situationen
för BVC Slottshagen där den främsta anledningen till att man misslyckats i konkurrensen,
nämligen att man saknar en barnmorskemottagning, hela tiden varit känd. Ändå verkar, så vitt
det går att utläsa ur beslutsförslaget, inga verkningsfulla åtgärder ha satts in och nämnden har
inte heller fått möjlighet att delta i strategiska diskussioner om hur det vikande antalet listade
ska hanteras medan det ännu fanns tid att vända utvecklingen.
Vi vill därför än en gång understryka att Primärvården Skåne är en aktör på en konkurrensutsatt
marknad och därför i större utsträckning måste agera som en sådan, samt att nämnden bör
informeras och få möjlighet att agera i ärenden som detta innan det är för sent att fatta något
annat beslut än avackreditering.
För Socialdemokraterna i primärvårdsnämnden,

Mattias Olsson
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Primärvårdsnämnden sammanträde 2021-04 21
Protokollsanteckning
Ärende: Yttrande. Granskning av samverkan kring barn och unga
med behov av samordnade insatser (rapport nr. 18/2020)
Ärendenummer: 2021-POL 000112
Revisorerna i region Skåne och i 12 skånska kommuner har genomfört en granskning av
samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser.
Den sammanfattande bedömningen är att samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner är ändamålsenlig i teorin. Genom ramöverenskommelser, lokala avtal och initiativ har
förutsättningar skapats för tydliga samverkansområden och ansvarsfördelning. Bedömningen
görs däremot att samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner kring barn och unga
med behov av samordnade insatser inte är ändamålsenlig i praktiken.
Granskningen konstaterar att ojämlika förutsättningar i skånska kommuner leder till att alla
barn och unga i Skånes kommuner inte har det stöd de har rätt till samt att samordningen
brister. Den interna kontrollen uppvisar få mål som rör samverkan kring barn/ungdomar och
den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig och det är inte känt om den resulterar i
förbättringsåtgärder när de behövs.
Alla barn och unga i Skåne har rätt till jämlika möjligheter till insatser av kvalitet och det får
inte bero på i vilken kommun de bor. Den sammanlagda interna kontrollen uppvisar få
specifika mål som rör samverkan kring barn/ungdomar och den interna kontrollen bedöms
inte vara tillräcklig. Det är inte heller känt om den resulterar i förbättringsåtgärder vid behov.
Det finns goda exempel runt om i Skåne och i andra regioner gällande samordnade insatser
kring barn och unga, men det krävs att arbetet prioriteras. Barnen bör ges en lösning nu och
inte senare.

Lena Östholm Munkberg
Ersättare Primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne
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Protokollsanteckning
Ärende: Åtgärder på offentliga vårdcentraler till följd av inspektion (IVO)
gällande vård och behandling av misstänkt eller konstaterad Covid-19 hos
äldre – återrapportering
Ärendenummer: 2020-POL000552
Covid-19 har inneburit en svår situation för hela befolkningen och äldre personer har haft det
särskilt svårt. Personalen har kämpat väl och gjort sitt bästa för att klara av att ge en god vård.
Pandemin har drabbat Skånes kommuner väldigt olika. Primärvården Skåne har på uppdrag av
nämnden granskat vården av patienter med Covid-19 på SÄBO diagnosticerade under andra
kvartalet 2020.
Nämnden beslutade om denna granskning efter IVO´s tillsynsrapport. IVO´s tillsyn genomfördes utifrån ett organisatoriskt perspektiv, det innebar att förvaltningen blev lämnad med
många frågor obesvarade. Den genomlysning som nu genomförts av förvaltningen ger en bra
beskrivning den aktuella perioden och de problemställningar som finns att arbeta vidare med.
Jag vill särskilt lyfta fram behovet av den samlade dokumentationen och tid för att dokumentera. Detta är förbättringsområden som behöver lösas här och nu och som inte kan invänta ett
införande av SDV. Inom kommunerna finns inte heller några kommunala beslut om ett införande. Detta innebär att förvaltningen behöver hitta förbättringsåtgärder inom dessa områden.
Fler patienter kommer att vårdas i hemmet och samverkan med kommunerna kommer därmed
att utökas och till viss del förändras, detta ställer nya krav. Arbetet med införandet av NVP i
alla kommuner behöver påskyndas och detta kan underlätta till viss del. Som förvaltningen
lyfter fram i sitt svar; en personcentrerad vård kräver personcentrerad dokumentation.

Lena Östholm Munkberg
Ersättare Primärvårdsnämnden
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

