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Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-24 kl. 09:30-15:20
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Gilbert Tribo (L), ordförande
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande
Gunilla Andersson (M) 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)
Jacqueline Maly (SD)
Patrik Ohlsson (SD) tjänstgörande ersättare för Mattias Kristiansson (SD) §§ 58,
59 delvis, 60-84 kl. 11:00-15:20
Ingen ersättare för Mattias Kristiansson (SD) § 59 delvis kl. 09:30-11:00
Ersättare
Farishta Sulaiman (M)
Camilla Mårtensen (L), § 59 kl. 09:30-13:30
Åke Andrén-Sandberg (L)
Warda Fatih (C)
Birgitta Almroth (S)
Susanne Jönsson (S)
Irene Nilsson (S)
Mecide Özer (S)
Peter Ahlbom (V)
Camilla Nordström (SD) § 59 delvis kl. 09:30-12:00

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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Anneli Eskilandersson (SD)
Övriga
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Jesper Persson, utredare
Anders Christensson, chefsöverläkare
Maria Landgren, läkemedelschef
Fredrika Lissdaniels, hälso- och sjukvårdsstrateg
Nicholas Burman, hälso- och sjukvårdsstrateg
Bodil Ivarsson, forskningschef Medicinsk service
Sandra Önnheim, projektledare Medicinsk service
Marita Alm, verksamhetscontroller
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef
Anna Stålhammar, hälso- och sjukvårdsstrateg
Jesper Petersson, enhetschef
Amir Jawad, politisk sekreterare (L)
Lynn Thulin, politisk sekreterare (M)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Mikael Persson, politisk sekreterare (V)
Shiva Lindahl, personalföreträdare (SACO)
Fredrik Johansson, sekreterare

§ 58 Val av justeringsperson
Marianne Eriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 59 Verksamhetsinformation
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar.
− Covid-19
− Semesterplanering
− Ökad inflöde av patienter med andra sjukdomar än Covid-19
− Testningsläget
2. Ekonomisk uppföljning för maj med prognos. Verksamhetscontroller
Marita Alm.
3. Njursjukvård. Chefsöverläkare Anders Christensson.
4. Återrapportering vaccinering covid-19. Läkemedelschef Maria Landgren
5. Återrapport statlig överenskommelse: Ökad tillgänglighet och jämlikhet
i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för
kvinnors hälsa. Hälso- och sjukvårdsstrateger Fredrika Lissdaniels och
Nicholas Burman.
6. Uppföljning psykiatriambulansen. Forskningschef Medicinsk service
Bodil Ivarsson och projektledare Sandra Önnheim.
7. Granskning av vårdcentraler och SIP. Utredare Jesper Persson.
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§ 60 Anmälan av delegationsbeslut HSN juni
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 2021-06-17

§ 61 Anmälan av informationshandlingar HSN juni
Ärendenummer: 2021-POL000004
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger sammanställningen till
handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra en utökad
granskning av beslutade behandlingsbegränsningar inom primärvården
under våren 2020 genom stickprov.
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
Informationshandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden sedan föregående
nämndsmöte.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag
att göra en utökad granskning av samtliga beslutade behandlingsbegränsningar
inom primärvården under våren 2020.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar att hälso- och sjukvårdsdirektören får i
uppdrag att göra en utökad granskning av beslutade behandlingsbegränsningar
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inom primärvården under våren 2020 genom stickprov och yrkar bifall till
ordförandens reviderade förslag.
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:
Gunilla Andersson (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Jacqueline Maly (SD), Patrik Ohlsson
(SD) 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) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2021-06-22

§ 62 Månadsuppföljning maj med analys och prognos HSN
Ärendenummer: 2021-POL000106
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer föreliggande uppföljning och
prognos per maj 2021 för hälso- och sjukvårdsnämnden och lägger
informationen till handlingarna.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har att fastställa månadsuppföljning med analys
för maj månad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-11
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2. Månadssammandrag HSN Maj 2021

§ 63 Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000381
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 8 650 000 kronor 2021 för att
utlösa optioner i befintliga avtal under avtalens giltighetstid.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 4 500 000 kronor årligen under
perioden 2022 - 2023 för ökad finansiering av idéburet partnerskap (IOP)
med Röda Korset avseende vård för personer som lider av posttraumatiskt
stressyndrom, PTSD, till följd av krigs-, tortyr- och migrationsrelaterade
trauman. För 2021 utgår 2 250 000 kronor.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden hanterar finansiering 2022 och framåt av
kvarvarande avtalstid för utlösta optioner och höjd ersättning IOP Röda
Korset enligt beslutspunkt 2 inom ramen för hälso- och
sjukvårdsnämndens internbudget.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna avstår från att delta i
beslutet i beslutsmening två och tre samt gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I syfte att förbättra tillgängligheten avsätter hälso- och sjukvårdsnämnden medel
för att utlösa optioner i befintliga avtal och utöka finansiering av
Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Röda Korset
avseende vård av tortyrskadade.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-07
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 64 Yttrande över planeringsdirektiv 2022 HSN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande på planeringsdirektiv för
2022 till regionstyrelsen.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna avstår från att delta i
beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet.
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Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna avstår från att delta i
beslutet och gör bifogad anteckning till protokollet.
Agneta Lenander (V) avstår från att delta i beslutet och samtliga närvarande
ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) avstår från att delta i beslutet.
Sammanfattning
Som en första del i arbetsprocessen med verksamhetsplan och budget 2022 med
plan för 2023-24 inhämtar regionstyrelsen övriga nämnders synpunkter. Hälsooch sjukvårdsnämnden ska enligt anvisning yttra sig genom att beskriva det
samlade sjukvårds- och tandvårdsbehovet i Skåne och utvecklingen under
planperioden 2022-24.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-06
2. Planeringsdirektiv 2022-24 för nämnder att yttra sig om inför beslut om
Region Skånes Verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023-24
3. Behovsrapport för planering av hälso- och sjukvård 2022
4. Prognossammanfattning läkemedel 2021-2022

§ 65 Översyn av regionala kunskapscentrum
Ärendenummer: 2019-POL000090
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Kunskapscentrums uppdrag avseende kunskapsstyrning integreras i
kunskapsstyrningsorganisationen enligt föreliggande förslag.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att inrätta en
utvecklingsenhet för barnhälsa.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att inrätta en
utvecklingsenhet för kvinnohälsa.
4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att inrätta
en utbildningsenhet för kunskapsstyrning.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till hälso- och
sjukvårdsnämnden kvartalsvis rapportera implementering av
kunskapsstyrningsorganisationen, samt pågående och avslutade
aktiviteter inom denna.
6. Ovanstående gäller under förutsättning att regionfullmäktige i
verksamhetsplan och budget 2022 fattar beslut om omfördelning av
regionbidrag enligt föreliggande förslag.
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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
Kunskapsstyrningen i Sveriges kommuner och regioner har genomgått en
omfattande utveckling med mål att främja en kunskapsbaserad, jämlik och
personcentrerad vård. Sveriges regioner har tagit beslut om att etablera ett
gemensamt system för kunskapsstyrning samt anpassa sina regionala
kunskapsorganisationer så att de dockar in i den nationella strukturen. Hälsooch sjukvårdsdirektören fick 2021-01-23 §10 i uppdrag att återkomma med
förslag på hur kunskapscentrumen (KC) ska integreras i kunskapsstyrningen och
hur de delar av KC nuvarande uppdrag som inte kan integreras med
kunskapsstyrningen ska omhändertas. Föreliggande förslag baseras på en
detaljerad genomgång av alla KC’s aktiviteter och säkrar att kunskapsarbetet
rörande dessa områden kommer att fortgå.
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), följande:
− att Kunskapscentrum barnhälsovård, Kunskapscentrum
demenssjukdomar, Kunskapscentrum geriatrik, Kunskapscentrum
kvinnohälsa, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention,
Kunskapscentrum migration och hälsa samt Kunskapscentrum smärta
ska finnas kvar med bibehållen finansiering.
− att Kunskapscentrum allergi, astma och KOL upphör, att dess
kunskapsstyrande uppdrag övertas av den nya
kunskapsstyrningsorganisationen och att dess uppdrag att certifiera och
bedriva utbildningar för mottagningar inom Hälsovalet flyttas till
Kompetenscentrum för primärvård under primärvårdsnämnden. Hela
finansieringen om 1,7 miljoner flyttas till primärvårdsnämnden för
finansiering av det senare uppdraget.
− att Kunskapscentrum flerfunktionshinder upphör, att dess
kunskapsstyrande uppdrag övertas av den nya
kunskapsstyrningsorganisationen och att den specialiserade regionala
mottagningen för patienter med flerfunktionshinder vid Orupsjukhuset
fortsätter med bibehållen finansiering om 4 miljoner.
− att de kunskapscentrum som finns kvar flyttas organisatoriskt till den
nya kunskapsorganisationen under kunskapsstyrningsrådet, men att
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verksamheterna ska ha möjlighet att finnas kvar i befintliga lokaler om
de bedömer det lämpligt.
− att kvarvarande kunskapscentrums uppdrag och budget ska beslutas
politiskt av hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa uppdrag ska inte vara
tidsbegränsade, men regelbundet ses över och justeras i enlighet med
skiftande behov.
− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i samråd med berörda
verksamheter göra en översyn av kvarvarande kunskapscentrums
uppdrag utifrån de behov som finns, med särskilt fokus på hur de på
bästa sätt kan synkroniseras med uppdragen till LPO och LAG.
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:
Gunilla Andersson (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Jacqueline Maly (SD), Patrik Ohlsson
(SD) 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) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-23
2. Utvecklingsenhet barn och kvinnohälsa
3. Utvärdering barnskyddsteam
4. BIUL 210324
5. Dialoger förda i samband med översyn av regionala kunskapscentrum

§ 66 Samlad ingång för barn och unga
Ärendenummer: 2021-POL000038
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger utredningen av förutsättningarna för
en samlad ingång för barn och unga som söker till hälso- och sjukvården
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för psykisk ohälsa till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden remitterar utredningen till
primärvårdsnämnden och psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden
för yttrande senast 2021-10-30.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för ett genomförande av intentionerna i utredningen. Effekterna på
tillgänglighet, både vad gäller väntetider och eventuella tröskeleffekter
för patienterna, och ekonomiska konsekvenser ska belysas särskilt.
4. Uppdraget ska återredovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 2022.
5. Eventuella behov av förändringar i förfrågningsunderlag till vårdval ska
finnas med i förfrågningsunderlag 2023.
6. Hälso- och sjukvårdsdirektören inhämtar synpunkter från
verksamhetsföreträdare som berörs av utredningens förslag innan beslut
om förändringar fattas.
7. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att delredovisa sin utredning
om ett genomförande av intentionerna i rapporten senast på HSN:s
sammanträde i december samt att på samma sammanträde redovisa
remissvaren från primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering
och hjälpmedelsnämnden.
8. Delredovisningen tar särskilt upp de aspekter som enligt utredningen är
kvar att lösa (sid 24-25) samt redovisar vad som händer med de patienter
som är mellan 23 och 29 år och som i nuvarande system går till en Unga
vuxna-mottagning.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I ärendet återredovisas hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till hälso- och
sjukvårdsdirektören avseende "Psykisk hälsa barn och unga – utredning av
förutsättningarna för en samlad ingång för barn och unga som söker till hälsooch sjukvården för psykisk ohälsa".
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) och
Anna-Lena Hogerud (S):
− att sista meningen i att-sats 3 ändras till ”Effekterna på tillgänglighet,
både vad gäller väntetider och eventuella tröskeleffekter för patienterna,
och ekonomiska konsekvenser ska belysas särskilt”.
− att hälso- och sjukvårdsnämnden tar in synpunkter från medarbetarna på
de verksamheter som berörs av utredningens förslag innan beslut om
förändringar fattas.
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− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att delredovisa sin
utredning om ett genomförande av intentionerna i rapporten senast på
HSN:s sammanträde i december samt att på samma sammanträde
redovisa remissvaren från primärvårdsnämnden och psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämnden
− att delredovisningen särskilt tar upp de aspekter som enligt utredningen
är kvar att lösa (sid 24-25) samt redovisar vad som händer med de
patienter som är mellan 23 och 29 år och som i nuvarande system går till
en Unga vuxna-mottagning.
Ordförande Gilbert Tribo (L) instämmer i Mätta Ivarssons (MP) yrkande i attsats 1, 3 och 4.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar, med instämmande av Mätta Ivarsson (MP),
Agneta Lenander (V) och Anna-Lena Hogerud (S), att att-sats 2 i Mätta
Ivarssons (MP) ursprungliga yrkande får lydelsen ”att hälso- och
sjukvårdsdirektören inhämtar synpunkter från verksamhetsföreträdare som
berörs av utredningens förslag innan beslut om förändringar fattas.”
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit detsamma.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-24
2. Utredning Psykisk hälsa barn och unga – utredning av förutsättningarna
för en samlad ingång för barn och unga som söker till hälso- och
sjukvården för psykisk ohälsa. Lars Almroth, april 2021.

§ 67 Mottagningsverksamhet för patienter med postcovid
Ärendenummer: 2021-POL000268
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Sjukhusstyrelserna i Hässleholm, Trelleborg, Ystad och Ängelholm får i
uppdrag att inrätta mottagningar för patienter med postcovid.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget till
sjukhusstyrelserna Hässleholm, Trelleborg, Ystad, Ängelholm samt SUS
befintliga mottagning med 3 miljoner kronor per år till vardera styrelse
under 2021 och 2022.
3. Sjukhusstyrelse SUS befintliga mottagning för patienter med
postcovid får ett samordnande uppdrag för att utveckla kunskapsläget.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar det samordnande uppdraget till
sjukhusstyrelse SUS med 500 000 kronor per år under 2021 och 2022.
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Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
För att uppnå en god och jämlik vård samt säkerställa en tydlig vårdkedja för
patienter med postcovid föreslås mottagningar inrättas för postcovid på
sjukhusen i Hässleholm, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Berörda
sjukhusstyrelser, inklusive SUS där en mottagning redan finns, föreslås tilldelas
3 miljoner kronor vardera för år. Mottagningen för postcovid på SUS får en
samordnande roll för att utveckla kunskapsläget och tilldelas 500 000 kronor för
det samordningsuppdraget.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-17
2. Socialstyrelsen (2021) Postcovid del 1.
3. Socialstyrelsen (2021) Postcovid del 2.

§ 68 Planering av AT-platser 2022-2024
Ärendenummer: 2021-POL000240
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner plan för AT-tjänster åren 20222024.
2. Ekonomiska konsekvenser av planen beaktas i beredningen av hälso- och
sjukvårdsnämndens budget för åren 2022 -2024.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden översänder plan för AT-tjänster 2022-2024
till Regeringskansliet.
Sammanfattning
Inom ramen för överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner, God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården
med primärvården som nav, ska samtliga regioner lämna planering över ATtjänster åren 2022-2024 till Regeringskansliet senast den 15 augusti 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-25
2. Överenskommelse God och nära vård 2021-En omställning av hälso- och
sjukvården med primärvården som nav
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§ 69 Utredning om nivåstrukturering inom logopedi
Ärendenummer: 2020-POL000370
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger föreliggande utredning till
handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i samverkan med berörda
förvaltningar ta fram ett förslag till organisering av logopedin i Region
Skåne för återrapportering på hälso- och sjukvårdsnämnden november
2021.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet att besluta om ärendet idag med hänvisning till bifogad reservation.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet att besluta om ärendet idag
med hänvisning till bifogad reservation.
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet att besluta om ärendet idag med
hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet i
sak.
Mätta Ivarsson (MP) deltar inte i beslutet i sak.
Agneta Lenander (V) deltar inte i beslutet i sak.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektören fick vid hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde 2020-11-13 § 148 i uppdrag att redovisa utredning om
resursfördelning och nivåstrukturering inom logopedi.
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 ärendet återremitteras för vidare dialog och förankring
med verksamhetsföreträdare och fackliga representanter.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden avgör
ärendet idag.
Ordföranden ställer proposition på att avgöra ärendet omedelbart eller att
återremittera det och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden ska avgöra ärendet
omedelbart.
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Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande att avgöra ärendet i dag röstar ja.
Den som vill bifalla Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande att återremittera ärendet
röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Gunilla Andersson (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Jacqueline Maly (SD), Patrik Ohlsson
(SD) 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) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat att hälso- och
sjukvårdsnämnden ska avgöra ärendet omedelbart.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet i sak och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit detsamma.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-24
2. Rapport Barnlogopedi i Region Skåne
3. Rapport Genomlysning 2019 Logopedimottagningar i Region Skåne
4. Rapport Genomlysning av logopedi i hela Region Skåne 2020

§ 70 Kompetenskrav för KBT inom vårdval psykoterapi 2022
Ärendenummer: 2020-POL000450
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderat förfrågningsunderlag
för valfrihetssystem psykoterapi gällande 2021 avseende förändrat
kompetenskrav för KBT från och med 1 januari 2022.
Sammanfattning
För behandlare inom vårdval psykoterapi ställs olika kompetenskrav
utifrån vilken behandlingsform behandlaren ska utföra. För KBT föreslås att
nuvarande krav kvarstår, med tillägg att legitimerad psykolog med
kompletterande psykoterapiutbildning inom kognitiv beteendeterapi
motsvarande minst 45 hp, kan godkännas för behandlingsformen från 2022.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-19
2. Reviderat förfrågningsunderlag för valfrihetssystem psykoterapi gällande
år 2021
3. Förtydligande till reviderat förfrågningsunderlag för valfrihetssystem
psykoterapi gällande år 2021

§ 71 Idéburet offentligt partnerskap ljusterapi
Ärendenummer: 2021-POL000068
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne tecknar en ny överenskommelse om idéburet offentligt
partnerskap med Psoriasisförbundet i Skåne om ljusterapi avseende
perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden beaktar finansiering av idéburet offentligt
partnerskap med Psoriasisförbundet i Skåne om ljusterapi med 4,62
miljoner kronor i budgetprocessen för 2022.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt 2020-03-04 § 38 att uppdra till hälso- och
sjukvårdsdirektören att inleda diskussioner med Psoriasisförbundet om en ny
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap gällande från 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-24
2. Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Psoriasisförbundet

§ 72 Ambulansuppdrag Landskrona -Svalöv
Ärendenummer: 2021-POL000257
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen tillför ekonomiska medel till Medicinsk Service i
enlighet med förslaget om 14 miljoner kronor för 2021 med anledning av
ändrat geografiskt ansvar samt utökade insatser för ambulanssjukvårdens
distrikt 3. Helårseffekten för 2022 ska beaktas i budgetprocessen för
2022.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
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Sammanfattning
I detta ärende föreslås budgettillskott med anledning av förändrat geografiskt
ansvar. Drift av ambulanssjukvård i kommunerna Landskrona (inklusive Ven)
och Svalöv har från 2021-05-01 övergått från ambulansdistrikt 2 till
ambulansdistrikt 3 (nordväst). Parallellt har vid samma datum drift av
ambulanssjukvård i Skurups kommun överförts från ambulansdistrikt 1 till
ambulansdistrikt 2 (mellersta). Beslut om denna förändring fattades i samband
med beslut om budget 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-18

§ 73 Rutinmässig testning av tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer
samt bröstcancer
Ärendenummer: 2021-POL000252
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att införa rutinmässig
testning av tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar rutinmässig testning av
tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer genom
omfördelning av 5,8 miljoner kronor från medel avsatta i nämndens
internbudget 2021, för screening av tjock- och ändtarmscancer.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden beaktar finansiering av
rutinmässig testning av tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer och
bröstcancer 2022 i budgetarbetet inför 2022.
Sammanfattning
I nämndens internbudget 2021 finns avsatta medel om 9,8 miljoner kronor för
kolorektalcancerscreening. Då det i enlighet med uppdaterad projektplan
beräknas att för 2021 kosta ca 4 miljoner kronor så föreslås en omfördelning av
resterande medel, 5,8 miljoner kronor, för en uppstart av rutinmässig testning av
tumörvävnad vid tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer för att då
möjliggöra en finansiering av de initiala analyskostnaderna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-10
2. Underlag för beslut i KS-rådet Rutinmässig testning för defekt mismatch
reparations proteiner på tumörvävnad
3. Underlag för beslut i KS-rådet Genexpressionsanalys av bröstcancer –
införande som rutinanalys
4. Budget kolorektalcancerscreening 2021
5. Analyskostnad tjock- och ändtarmscancer och bröstcancer
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§ 74 Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
HSN
Ärendenummer: 2021-POL000204
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom remissversionen av
regional biblioteksplan.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom att kulturnämnden
skickar ut remissversionen för synpunkter till berörda externa och Region
Skåne interna aktörer.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och regioner ska ha en politiskt
antagen biblioteksplan. För Region Skånes del innebär det att planen ska
omfatta den biblioteksverksamhet som Region Skåne är huvudman för; regional
biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken. Remissversionen av planen har
tagits fram på uppdrag av och i samarbete mellan kulturnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-17
2. Remissversion av Regional biblioteksplan 2022–2025 för Region Skåne

§ 75 Kompensation för utökade kostnader inom gynekologiska
verksamheter
Ärendenummer: 2021-POL000253
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar 700 000 kronor till sjukhusstyrelse
SUS och 700 000 kronor till sjukhusstyrelse Helsingborg för
kompensation av kostnader som uppstått i samband med hantering av
patienter med defekta spiraler i enlighet med beslutsförslaget.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås att medel fördelas enligt regionalt chefsläkarbeslut våren
2019 för att kompensera för de kostnader som hittills uppstått inom
gynekologiska verksamheter vid sjukhusen i Helsingborg och Malmö/Lund i
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samband med defekta spiraler. Övriga sjukhus har hittills inga eller mycket små
kostnader för motsvarande varför några anspråk på täckning för merkostnader
inte framkommit.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-21
2. Information till vårdgivare i Region Skåne angående defekta
kopparspiraler av märket Novaplus T-380.

§ 76 Utredning av konsekvenserna av rekommendationslistan för
stomiprodukter
Ärendenummer: 2021-POL000288
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda Region Skånes
rekommendationslista för stomiprodukter, med särskilt fokus på
patientperspektivet samt kostnadseffektivitet.
Sammanfattning
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden har tillskrivit hälso- och
sjukvårdsnämnden med uppmaningen att utreda konsekvenserna av
rekommendationslistan för stomiprodukter, med särskilt fokus på
patientperspektivet samt kostnadseffektivitet. Bakgrunden är att hälso- och
sjukvårdsnämnden fortfarande har kvar ansvaret för förskrivningar som hanteras
som apoteksprodukter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-18
2. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut 2021-04-28 §
21

§ 77 Utlösande av optioner HSN juni
Ärendenummer: 2021-POL000300
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden utlöser option om 6 miljoner kronor
årligen, för hela avtalsperioden exklusive eventuell avtalsförlängning,
inom befintligt avtal ref nr 1900436, Specialiserad öppenvård i Lund,
med leverantören A.Zaborowski AB. Avtalets slutdatum är 2026-04-30.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden utlöser option om 3 miljoner kronor
årligen, inom befintligt avtal, ref nr 1602022, Specialistmottagning
urologisk öppenvård och dagkirurgi med leverantören A.Zaborowski AB,
Avtalet slutdatum är 2024-01-31.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden utlöser option om 4 miljoner kronor
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årligen, från och med 2022-01-01, för hela avtalsperioden exklusive
eventuell förlängning, inom befintligt avtal ref nr 1801208, Öppen
specialistvård inom öron-näsa och halssjukvård, med leverantören
Praktikertjänst AB. Avtalets slutdatum är 2024-04-30.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden utlöser option om 3 miljoner kronor
årligen för hela avtalsperioden, inom befintligt avtal ref nr 1502872,
Plastikkirurgi - bröstreduktionsplastik och bukplastik, med leverantören
Aleris AB. Avtalets slutdatum är 2023-05-31.
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden utlöser option om 5 miljoner kronor
årligen, för hela avtalsperioden exklusive eventuell avtalsförlängning,
inom befintligt avtal, ref nr 2019-POL000108, Simrishamns sjukhus, med
leverantören Capio Geriatrik AB. Avtalets slutdatum är 2027-04-30.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende utlöser hälso- och sjukvårdsnämnden optioner inom
specialistvårdsavtal i syfte att verka för en förbättrad tillgänglighet. Hälso- och
sjukvårdsnämndens beredningsutskott fattar normalt beslut om utlösande av
optioner i enlighet med av hälso- och sjukvårdsnämnden fastställd
delegationsordning 2019-10-19 § 125. Hälso- och sjukvårdsnämnden får
emellertid själv fatta beslut även i delegerade ärenden när det finns behov
därtill.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-06-13

§ 78 Yttrande årsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
Ärendenummer: 2021-RG000009
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avger yttrande på revisorernas årsrapport
för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
revisorernas årsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020. Revisorerna har
granskat om nämnden har skött verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och om
nämnden har fullgjort sitt ansvar och sina tilldelade uppgifter enligt reglemente
för styrelse och nämnder.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-06
2. Yttrande 2021-05-06
3. Missiv 2021-04-08
4. Revisorernas årsrapport för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

§ 79 Motion. Utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och
bastjänstgöring
Ärendenummer: 2020-POL000589
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
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 (S) och David Westlund (S) har i en motion föreslagit att Region
Skåne tar fram en plan för att skala upp antalet platser för allmäntjänstgöring
och bastjänstgöring för att motsvara antalet årliga platser för
specialisttjänstgöring.
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.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-05-06
2. Motion 2020-12-14
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§ 80 Motion. Inrätta våld i nära relationer-team
Ärendenummer: 2021-POL000017
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Mätta Ivarsson (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till bifogad
reservation.
Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Region
Skåne utreder och inrättar ett eller flera våld i nära relationer-team, samt att våld
i nära relationer-teamet/teamen får ett särskilt uppdrag att även arbeta för att
stärka regionens arbete mot våld i nära relationer bland HBTQI-personer.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S) och
Agneta Lenander (V), bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-05-06
2. Motion 2021-01-12

§ 81 Motion. Slopa ersättning för digitala utomlänskontakter
Ärendenummer: 2021-POL000089
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad med motionssvaret.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
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Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Niclas Nilsson (SD), Marlen Ottesen (SD) och Johan Wifralius (SD) har i en
motion föreslagit att de juridiska möjligheterna att inte ersätta digitala
utomlänskontakter utreds, att Region Skåne om möjligt upphör att ersätta
digitala utomlänskontakter samt att Region Skåne tillskriver SKR om att
påskynda arbetet för att få till en nationell modell för ersättning till nätläkare.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-05-06
2. Motion 2021-02-17

§ 82 Svar på initiativärende. Tidigare brytpunktssamtal
Ärendenummer: 2021-POL000110
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår initiativärendet.
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 med hänvisning till bifogad
reservation.
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 hälso- och
sjukvårdsnämnden 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
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sig i vårdkedjan.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S) och
Mätta Ivarsson (MP), bifall till initiativärendet.
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:
Gunilla Andersson (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Jacqueline Maly (SD), Patrik Ohlsson
(SD) 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) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-05-06
2. Initiativärendet 2021-03-04

§ 83 Svar på initiativärende. Ta hänsyn till alla medicinska riskfaktorer i
fjärde vaccinationsfasen
Ärendenummer: 2021-POL000269
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att initiativärendet är besvarat med
hälso- och sjukvårdsdirektörens redovisning i ärendet.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
skyndsamt utreda vilka sjukdomar och tillstånd hos personerna i
prioriteringsgrupp 3 och 4 som kan motivera högre prioritering än vad en
uppdelning efter ålderskohort annars skulle medge, samt att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att tillse att denna grupp ges tillbörlig prioritet
inom vaccinationsfas 4.
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. Beslutsförslag 2021-05-10
2. Initiativärende 2021-05-06

§ 84 Initiativärende. Konflikt och personalbrist i ambulansdistrikt 2
Ärendenummer: 2021-POL000338
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att bereda ärendet för
redovisning till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) har i ett initiativärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslagit att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
kartlägga konsekvenserna av den pågående konflikten och därav resulterande
personalbristen i ambulansdistrikt 2, men särskilt fokus på patientsäkerhet och
arbetsmiljö, och återrapportera till nämnden snarast möjligt, samt att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa att
ambulanser som behövs i drift inte står stilla och patientsäkerheten kan
upprätthållas i ambulansdistrikt 2.
I ärendet finns följande dokument
1. Initiativärende 2021-06-24

Region Skåne

Datum

24 (24)

2021-06-24

Ordföranden riktar ett stort tack till alla tjänstemän och politiska kollegor i
nämnden samt önskar trevlig sommar. 2:e vice ordförande önskar ordföranden
en trevlig sommar och ledighet samt riktar ett tack till tjänstemännen.

Vid protokollet
Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2021-06-29

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
Ledamot

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Ärende 4. Anmälan av informationshandlingar HSN juni
Granskningen av SIP och behandlingsrestriktioner visar på allvarliga brister i hur flera skånska
vårdcentraler fattade beslut om vården av sköra äldre under våren 2020, där utredaren heller
inte kan utesluta att patienter kan ha kommit till skada till följd av dessa beslut. Granskningen
är emellertid gjort med stickprov och omfattar endast 18 vårdcentraler och ett begränsat urval
av dagar. På den vårdcentral som får hårdast kritik framkommer det till exempel att 109
samordnade individuella planer (SIP) gjorts under april månad, men bara 63 av dem har
granskats.
Allvarligheten i de uppgifter som framkommit hittills motiverar en utökad granskning, där
samtliga beslutade behandlingsbegränsningar under våren 2020 omfattas. Berörda patienter,
deras anhöriga och medborgarna i allmänhet förtjänar svar på hur långtgående de
uppmärksammade bristerna har varit. Uppgifterna som framkommer i granskningen innebär en
betydande förtroendeskada för den skånska vården, som det kommer att krävas stora
ansträngningar för att reparera. Det första steget i den processen bör rimligen vara att lägga alla
kort på bordet.
Vi uppskattar att det borgerliga styret till viss del var beredda att gå oss till mötes genom att
föreslå att fler stickprovskontroller skulle genomföras, men vi ser det likväl som otillräckligt
och stod därför fast vid vårt yrkande att en uttömmande granskning skulle genomföras. 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 20210624
Ärende 4:9. Information/ Granskning av vårdcentraler visar på brister i
vårdplanering
Granskningen som gjorts visar på brister som kan ha varit kända men även
oförväntade brister. Vi yrkade på en fördjupad analys för att finna var vi brister
men även för det framåtsiktande arbetet med bättre kontroll, uppföljning och
kunskap. Det är vi förtroendevalda som ska möta oroliga medborgare och kunna
svara på vad som hänt.
Det är tydligt att SIP är ett instrument som i högre grad borde ha använts redan
innan pandemin, men av någon anledning inte alltid blivit utförd. Den insikten
måste vi ta med oss, så att vi kommer vidare i den sammanhållna, nära och
personcentrerade vården.
Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Reservation
Ärende 4: Anmälan av informationshandlingar
Avslöjandet att äldre sjuka personer nekades sjukhusvård under pandemins första halvår utan
att själva få veta det och utan samtal är minst sagt beklämmande. Det är en skandal som
Region Skåne på allvar måste gå till botten med.
Miljöpartiet ser det därför som skäligt att Region Skåne utreder samtliga
behandlingsbegränsningar som gjordes inom primärvården under våren 2020 och vi stödde
Socialdemokraternas yrkande om detta på nämndsmötet. Eftersom det yrkandet inte gick
igenom reserverar vi oss mot beslutet.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 5. Månadsuppföljning mars med analys och prognos HSN

Det är uppenbart att sjukvården överlag är underfinansierad, att vi klarar oss så
väl ekonomiskt som vi gör kan vi tacka regeringen för som tillskjutit resurser.
Att inte införa tak på de specialiserade vårdvalen kan inte ses som annat än
oansvarigt med skattemedel. Den bristande följsamhet till hälso och
sjukvårdslagen tränger bort de patienter med större behov, detta måste upphöra
om inte förr så nu när vi har uppskjuten vård att hantera.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24.
Ärende 6 ”Insatser för ökad tillgänglighet”
Sverigedemokraterna anser att den avsedda verksamheten bör finnas i egen regi och
denna utökning av partnerskapet visar på ett reellt behov. Genom att endast ha
verksamhet hos en upphandlad aktör riskerar vi ett kompetenstapp inom vår egen
verksamhet.
Att endast ha en leverantör och ingen i egen regi, gör att vi har fråntagit oss alla
möjligheter att göra jämförande kvalitets- och effektivitetsskattningar.
Genom denna utökning av partnerskapet börjar vi närma oss ganska stora summor
som Röda Korset bedriver vård för, och vi är tveksamma till om detta verkligen är
rätt väg att gå, både verksamhetsmässigt men även juridiskt.

Med anledning av ovanstående väljer vi att inte delta i beslutet gällande
punkt 2 och 3.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24.
Ärende 7 ”Yttrande planeringsdirektiv 2022 HSN”

Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag där vi kommer redogöra för våra
satsningar inom den skånska vården.

Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)

_________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Ärende 7. Yttrande över planeringsdirektiv 2022 HSN
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om planeringsdirektiv då de utgår från planen i
gällande budget. Socialdemokraterna tog i sin budget höjd för större ökning av behoven än
Alliansen gjorde och förstärkte Region Skånes totala finansiering, vilket skulle ha kunnat
användas till förstärkningar av verksamheten också under 2022.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 7. Yttrande över planeringsdirektiv 2022 HSN

Vi har för perioden helt andra prioriteringar och resurstilldelningar, varför vi inte
deltar i beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Ärende 8. Översyn av regionala kunskapscentrum
Socialdemokraterna är starkt kritiska till beslutet att lägga ner åtta av Region Skånes nio
kunskapscentra med ett minst sagt ofullständigt beslutsunderlag som grund. Vi står bakom
implementeringen av det nya nationella systemet för kunskapsstyrning, men det finns ingen
anledning att för den sakens skull lägga ner de välfungerande verksamheter som vi redan har.
Socialdemokraterna lade därför fram ett eget förslag som värnade det som fungerar bra i den
befintliga organisationen, såg till att sju av nio befintliga kunskapscentra kunde integreras i den
nya kunskapsstyrningsorganisationen och säkerställde att verksamheten vid resterande två
skulle kunna fortsätta obehindrat. Tyvärr vann det inte nämndens stöd.
Det borgerliga styret och Sverigedemokraterna beslutade istället att slå sönder välfungerande
och kostnadseffektiva verksamheter som mödosamt byggts upp under lång tid och samlar
ledande kompetens som Region Skåne nu riskerar att gå miste om. I andra regioner lyfts de ofta
fram som föredömen. Här ska de nu istället läggas ned. Enligt beslutsförslaget ska de ersättas
av ett lapptäcke av skissartade projekt och enheter som trots lägre finansiering, sämre
kompetens och utan de rutiner, samarbeten och nätverk som befintliga kunskapscentra etablerat
ändå förväntas leverera bättre resultat. Några skäl till varför de skulle göra det presenteras inte
i beslutsförslaget, som inte heller rymmer några spår av försök att närmare analysera frågan.
Styret har också vägrat genomföra en risk- och konsekvensanalys inför beslutet, trots att vi vid
upprepade tillfällen har begärt det och det rimligen borde ligga i allas intresse.
Någon meningsfull dialog med berörda verksamheter har så vitt vi har kunnat utröna inte heller
ägt rum. Ett antal workshops och dialogmöten har hållits i ett tidigt skede av processen, där
befintliga kunskapscentra fått möjlighet att presentera sin verksamhet och framföra sina
synpunkter. Dessa synpunkter har man sedan av allt att döma valt att bortse ifrån när förslaget
skrevs fram, utan att ge någon förklaring till varför, och när det väl fanns ett konkret förslag att
diskutera verkar inga ansatser ha gjorts att förankra det, eller ens informera om det. När de
fackliga representanterna till slut fick se förslaget i samband med regional samverkan visar
protokollet att de var starkt kritiska, men även denna kritik har avfärdats utan att egentligen
bemötas. Mot bakgrund av denna undermåliga process är det tyvärr inte förvånande att förslaget
som det lett fram till har så stora brister.
Ett centralt skäl till att befintliga kunskapscentra bildades var att det behövdes insatser för att
göra vården mer jämlik och sammanhållen för patientgrupper som annars tenderade att falla
mellan stolarna inom hälso- och sjukvårdssystemet och som det sällan allokerades resurser att
bedriva utvecklingsarbete för. När de nu läggs ned är det dessa patientgrupper som åter riskerar
att bli lidande och det är med dem i åtanke som vi reserverar oss mot beslutet.
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 8. Översyn av regionala kunskapscentrum

Det är beklagligt att vi slår sönder och i vissa fall helt avvecklar, kompetenta,
kunskapsstärkande och samverkande verksamheter. Vi vet alla hur lång tid det
tar för att bygga upp fungerande verksamheter, detta beslut kommer innebära att
vi tappar fart i kunskapsstyrningen. Det är beklagligt att inte dialog och
samverkan med de fackliga organisationerna samt kompetenscentra skett i den
omfattning att de upplevt sig ha blivit lyssnade på. Det är en del i att vara en
attraktiv arbetsgivare och ett sätt att bygga tillit.
Vi har lyssnat, läst igenom förslagen, sett såväl brister som bra förslag men
kommit fram till helt andra slutsatser än styret och Sverigedemokraterna.
Vi ville utveckla och stärka kunskapsorganisationen, inte splittra och röstade
därför för Socialdemokraternas yrkande.
Då vårt förslag inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Reservation
Ärende 8: Översyn av regionala kunskapscentrum
Miljöpartiet är djupt kritiska till beslutet att lägga ner Region Skånes kunskapscentrum. Det är
ett kortsiktigt beslut som helt slår sönder väl fungerande verksamheter som både stärker och
förbättrar vården för Region Skånes patienter.
Att Region Skåne behöver anpassa sin kunskapsstyrningsorganisation efter det nya nationella
systemet är självklart. Men det betyder inte att kunskapscentrumen måste läggas ner. Tvärtom
skulle de kunna spela en viktig roll även i den nya kunskapsstyrningsorganisationen, som stöd
och för att bemanna de LPO:er och LAG:ar som startas upp. Miljöpartiet oroar sig särskilt för
de kunskapscentrum vars uppdrag inte helt och hållet tas över av andra enheter, som
Kunskapscentrum Migration och hälsa.
Miljöpartiet reagerar också på hur det här ärendet har skötts. Dialogen med de berörda
kunskapscentrumen har varit minst sagt bristfällig. Som arbetsgivare måste regionen visa
betydligt bättre respekt för sina anställda, särskilt vid stora omorganisationer som den
Alliansen och SD nu beslutat om. Nu känner sig många medarbetare helt överkörda, vilket
inte är god personalpolitik. Det i sin tur leder till att Region Skåne tappar viktig kompetens.
Miljöpartiet undrar också över de många frågetecken som fortfarande kvarstår i det här
ärendet. Vi finner det anmärkningsvärt att Alliansstyret och SD tar ett sådant här stort beslut
med så många frågor fortfarande obesvarade. Miljöpartiet har tidigare i processen krävt att få
veta vilka uppdrag som idag finns hos kunskapscentrumen som i och med omorganisationen
kommer försvinna, men fortfarande inte fått svar. Istället är beslutsunderlaget fullt av
svepande formuleringar som ”Det föreslås att delar av nuvarande aktiviteter inom dessa
områden avvecklas” (Kunskapscentrum migration och Hälsa) och ”så att prioriterade delar av
dessa aktiviteter kan fortlöpa” (Kunskapscentrum geriatrik), utan att nämnden fått veta vilka
delar som åsyftas eller bortprioriteras.
Utifrån detta reserverar sig Miljöpartiet mot beslutet och stödjer yrkandet att
kunskapscentrumen ska få finnas kvar.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 210624
Ärende 9. Samlad ingång för barn och unga

Vänsterpartiet inser behovet av att förtydliga hur en samlad ingång för barn och unga som
söker sjukvård för psykisk ohälsa ska utformas. Det Vänsterpartiet saknar i utredningen och i
uppdraget är hur samverkan mellan regionen och kommunerna ska utvecklas och förbättras
för barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Denna samverkan regleras i en
ramöverenskommelse mellan regionen och Skånes kommuner. Kunskapen och
genomförandet av denna ramöverenskommelse är bristfällig i regionen och kommunerna.
Särskilt den lagstyrda skyldighet i HSL och SOL att det ska göras en samordnad individuell
plan (SIP) när det uppmärksammas att ett barn eller ungdom riskerar psykisk ohälsa.
För oss i Vänsterpartiet är det helt nödvändigt att ramöverenskommelsen och ovannämnda
lagstyrda skyldighet prioriteras i arbetet med barn och ungas psykiska hälsa. Förskola och
skola är likaså omistliga samverkanspartner. Detta borde på ett tydligare sätt framgå i Hälsooch sjukvårdsnämndens uppdrag gällande psykisk hälsa för barn och unga.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Protokollsanteckning
Ärende 9: Samlad ingång barn och unga
Miljöpartiet ser det som positivt att Region Skåne ser över hur vården och hjälpen vid psykisk
ohälsa kan förbättras. Den utredning som presenterats är intressant, men som också nämns i
själva utredningen finns det fortfarande flera frågor kvar att besvara. Vad händer till exempel
med patienter mellan 23 och 29 år på Unga vuxna-mottagningarna om åldersgränsen till en
gemensam En väg in sätts till 22 år? Kommer ungdomar som vill ha hjälp av en
ungdomsmottagning först behöva vända sig till den digitala En väg in? I utredningen finns
också flera frågor som utredaren skriver att regionen behöver titta närmare på.
Miljöpartiet yrkade därför bland annat att nämnden får information om detta senast innan
utgången av 2021. Vi är glada att nämnden biföll våra yrkanden. Att sänka trösklarna för hjälp
vid psykisk ohälsa är bra, men det viktigt att se upp så att nya eller högre trösklar inte uppstår
på andra håll.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Ärende 10. Mottagningsverksamhet för patienter med postcovid
Socialdemokraterna tycker att det är ett utmärkt förslag att bygga ut vården för patienter med
postcovid och finansiera det med medel avsatta till tillgänglighetsåtgärder kopplade till covid19 i nämndens internbudget. Det var därför vi själva föreslog precis detta i ett initiativärende
inför nämndens sammanträde den 11 februari. När initiativärendet behandlades den 6 maj
yrkade vi också att det skulle bifallas i sin helhet, men det borgerliga styret avvisade förslaget
genom ett besvarande. Nu lägger de alltså fram samma förslag själva, bara en och en halv månad
senare.
Huruvida de ändrat uppfattning om behovet av mottagningsverksamhet för postcovid sedan den
6 maj eller bara inte ville bifalla förslaget när det kom från oss framgår dessvärre inte ur
beslutsförslaget, men det är oavsett vilket en anmärkningsvärd hantering av en viktig fråga. Det
är dock glädjande att den utbyggnad av vården för patienter med postcovid som vi drivit på för
sedan i februari nu äntligen kommer till stånd.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Ärende 12. Utredning om nivåstrukturering inom logopedi
Ur protokollet från den regionala samverkansgruppens sammanträde 2021-04-28 framkommer
att det funnits stora brister i hanteringen av detta ärende, som tagits fram utan delaktighet från
professionen och där information har undanhållits från personalorganisationer, medarbetare och
chefer på berörda enheter.
Socialdemokraterna menar att det är viktigt att medarbetarna i Region Skåne har möjlighet till
delaktighet och inflytande över besluten som berör verksamheterna där de arbetar, vilket också
är intentionen med det samverkansavtal som slutits med flera av de fackliga organisationerna.
Vi ser oroväckande tecken på att en ny kultur håller på att etablerats under det borgerliga styret,
där samverkan huvudsakligen verkar ses som en formalitet snarare än en möjlighet till reellt
inflytande för medarbetarna.
Med anledning av den kritik som framförts av SACO-rådet yrkade vi att ärendet skulle
återremitteras för vidare dialog och förankring med verksamhetsföreträdare och fackliga
representanter. Då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 12. Utredning om nivåstrukturering inom logopedi

Den fackliga kritiken om samverkan och dialog är stark nog för att göra ett omtag och
återremittera ärendet. Vi behöver lyssna på medarbetarna i våra verksamheter och faktiskt
lyssna på kritiken och förändra vårt arbetssätt för att bygga tillit och förtroende.
Vi yrkade därför återremiss på ärendet, då detta inte vann gehör väljer vi att reservera oss.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Reservation
Ärende 12: Utredning om nivåstrukturering inom logopedi
Miljöpartiet stödjer yrkandet om att det här ärendet borde ha återremitterats för vidare dialog
med verksamhetsföreträdare och fackliga representanter. De förändringar som utredningen
föreslår har inte tillräckligt förankrats. Miljöpartiet vill återigen, precis som vi gjort i flera
andra ärenden, betona vikten av att personalen är delaktiga i förändringsarbetet och att Region
Skåne tar deras synpunkter och frågor på stort allvar. Tyvärr har det nuvarande Alliansstyret
visat allt för lite intresse för medarbetarnas kunskaper och erfarenheter, vilket även det här
ärendet visar.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 15. Ambulansuppdrag Landskrona-Svalöv

Uppdraget gäller ett av de områden som har sämst resultat gällande inställelsetiden för insats
inom 20 minuter. Senast noterade är det endast uppfyllt i 66%. Att tro att detta kommer att
förändras för att huvudmannen är någon annan om inte särskilda satsningar görs kan inte ses
som seriöst.
Vi uppskattar dock att ambulansverksamheten i området kommer att bedrivas i egen regi och
kan bara hoppas att vi framåt ser vikten av att hela Skåne tar tillbaka ambulanserna i egen regi
för skåningarnas bästa.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24.
Ärende 17, Remissversion av Regional biblioteksplan 2022-2025 för
Region Skåne HSN
Vi bifaller att remissversionen av Regional biblioteksplan antas och skickas på remiss. Vi har dock
några synpunkter att framföra genom denna protokollsanteckning, och önskar att våra synpunkter
hörsammas och arbetas in i biblioteksplanen inför att den senare ska fastställas.
Gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och kultur” vill vi framföra att vi givetvis
inte har invändningar mot att biblioteken är platser för kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter. Dock menar vi att det är viktigt att de kreativa och kulturella
verksamheter/aktiviteter som man väljer att förlägga till biblioteken är av sådan karaktär att de inte
har negativ inverkan på den studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för
biblioteken. Vi anser att det är viktigt att inte tumma på bibliotekens betydelse som fysiska rum av
tysta och lugna oaser, där man ska kunna söka information och fokusera på inlärning och i tysthet
kunna njuta av en bra bok.
Vi vill vidare framföra att det hade varit önskvärt att i biblioteksplanen trycka på vikten av att lyfta
fram vårt litterära kulturarv, i syfte att skapa en känsla av delaktighet. Att känna till och ha läst några
av våra mest kända författares verk (t ex Willhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg –
listan kan göras lång) bidrar till att bygga broar mellan generationer och mellan människor med
olika bakgrund. Det borde därför i biblioteksplanen, kopplat till delaktighet, finnas en uppmaning
till folkbiblioteken att i högre utsträckning tillgängliggöra och lyfta fram svensk, klassisk litteratur.
Avslutningsvis vill vi också påtala att det finns delar i bibliotekslagen som vi som parti motsätter
oss och på riksnivå försöker förändra. Dessa delar i bibliotekslagen återfinns i biblioteksplanen som
en följd av att vi i regionen förstås måste förhålla oss till gällande lag, och vi förstår att vi inte kan
påverka detta genom yrkanden angående biblioteksplanen utan helt enkelt får acceptera rådande
lagstiftning. Vi vill dock ändå påtala det, att det finns delar i biblioteksplanen som vi trots vårt bifall
inte står bakom. Två citat nedan, från en motion till riksdagen, får belysa vad vi har invändningar
emot:
”Bibliotekslagen specificerar att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
några prioriterade grupper. Dessa grupper är personer med funktionsnedsättning,
personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna och personer med annat
modersmål än svenska utöver de nationella minoritetsspråken. Hur resurser ska
fördelas är alltid en prioriteringsfråga, så även inom biblioteksväsendet.
Sverigedemokraterna stödjer till fullo att särskild uppmärksamhet riktas mot de
nationella minoritetsspråken och till personer med funktionsnedsättning. Däremot
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anser vi inte att gruppen personer med annat modersmål än svenska utöver de
nationella minoritetsspråken bör vara en prioritet för det svenska biblioteksväsendet.
Vi konstaterar att denna grupp är mycket omfattande och att det kan bli oerhört
kostsamt och ansträngande för biblioteken att på ett trovärdigt sätt uppnå denna
målsättning, särskilt efter de senaste årens omfattande immigration. Inte minst kan det
bli en övermäktig uppgift för framförallt de små biblioteken och filialerna runtom i
landet. Litteratur på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken bör
därför enbart vara aktuellt att prioritera i utbildningssyften och i de fall en svensk
upplaga av boken inte finns tillgänglig. Detta krav om att prioritera böcker på alla
världens språk bör därför strykas från bibliotekslagen. Samtidigt är det viktigt att
understryka att denna förändring alltså innebär vad som ska prioriteras och ha
särskild status och inte vad som ska få behållas eller köpas in i mån av resurser.
Samlingar av utländsk litteratur har givetvis ett stort värde och kommer alltid att ha
det, vilket gör det självklart att vårda de samlingar som finns och i mån av utrymme
fortsatt köpa in internationell litteratur där man så anser befogat, vilket är en fråga för
biblioteket och huvudmannen i fråga.”
”…i linje med våra principiella utgångspunkter gällande tillgång till välfärdens tjänster
ska personer som inte har rätt att vistas i landet inte heller ha rätt att nyttja bibliotekens
tjänster, i synnerhet och i vardagen handlar det om tjänster som lån och abonnemang
som kräver personuppgifter och medför kostnader för biblioteken som institutioner.”
(https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bibliotek-i-tradition-ochfornyelse_H8022117)

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 18. Kompensation för utökade kostnader inom gynekologiska
verksamheter

Det är bra att vi tar det ekonomiska ansvaret och säkerställer att de kvinnor som drabbats får
den hjälp de behöver. Det är också bra att de brister som uppdagats under genomlysningen
åtgärdas framåt.
Vad som inte är bra är bristen på sammanhang och utförare utan helhetsansvar, något som
spiller över på den offentligt styrda sjukvården. Detta är en av alla våra anledningar till att
bedriva all sjukvård i egen regi.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 20. Utlösande av optioner HSN juni

Genom en sammanhållen vårdkedja och tillförande av resurser ges förutsättningar för
verksamheterna att anställa den personal som krävs, vilket säkerställer en robust vård som ges
efter behov. Detta gör vi bäst i egen regi.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 210624
Ärende 21. Yttrande årsrapport hälso- och sjukvårdsnämnden 2020

Revisionen har yttrat sig om att den interna kontrollen inom HSN är bristfällig. I yttrandet
från HSN så bemöts kritiken alltför bristfälligt tycker vi i Vänsterpartiet. Revisionen yttrar
mycket allvarlig kritik mot den interna kontrollen gällande vårdersättningar, de skriver att det
finns risk för fusk och missbruk av systemet. Revisionen menar också att det finns en
finansiell risk och för en bristande vårdkvalitet.
I yttrandet från HSN nämns åtgärder för att komma tillrätta med bristerna i den interna
kontrollen gällande vårdersättningar inte tillfredsställande, vilket vi i Vänsterpartiet ser som
en stor brist.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Ärende 22. Motion. Utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och bastjänstgöring
Socialdemokraterna menar att motionen borde bifallas och skälen för detta framgår tydligt ur
ordförandens eget beslutsförslag. Motionen lämnades in i december 2020. Tre månader senare,
i mars 2021, gav enligt beslutsförslaget regional hälso- och sjukvårdsledning (RHL) Region
Skånes AT-chefer i uppdrag att göra en förnyad inventering av möjligheterna till att utöka
antalet AT-platser, parallellt med pågående och planerad start och utökning av BT. Det vill säga
precis vad som föreslås i motionen.
Vi ser förstås positivt på att det borgerliga styret vill genomföra våra förslag i praktiken, men
det vore klädsamt om de också kunde föra det till protokollet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 22. Motion. Utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och
bastjänstgöring

Vänsterpartiet anser att motionen borde bifallas. Regionen behöver säkerställa att alla utförare
av offentligt finansierad vård tar sitt ansvar och deltar i arbetet med att erbjuda
verksamhetsförlagd utbildning för alla de professioner som behövs för
kompetensförsörjningen framåt. Huvudansvaret kan inte ligga på en utförare utan detta
ansvaret måste alla bära tillsammans, det borde vara en självklarhet.
Då vårt bifallsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Reservation
Ärende 22: Utöka antalet platser för allmäntjänstgöring och
bastjänstgöring
Det som föreslås i den här motionen är viktigt för Region Skåne. Det är därför bra att
regionen enligt motionssvaret tar frågan på största allvar. Men med det sagt ser vi det som
märkligt att motionen enbart besvarades och inte bifölls när den behandlades i hälso- och
sjukvårdsnmnden. Motionen lämnades in i december 2020 och de åtgärder som vidtagits av
regionen skedde enligt motionsvaret under våren 2021, det vill säga efter motionen lämnades
in. Därmed tycker vi att det är rimligt att motionen ska bifallas istället för besvaras.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Reservation
Ärende 23: Motion. Inrätta våld i nära relationer-team.
Mäns våld mot kvinnor är ett högaktuellt samhällsproblem. Under våren 2021 har flera
tragiska fall skett runt om i Sverige. Samtidigt kommer signaler om att hälso- och sjukvården
i Skåne många gånger brister i sitt arbete för att upptäcka våld i nära relationer.
Miljöpartiet har därför motionerat om att det ska inrättas våld i nära relationer-team på Region
Skånes sjukhus. Det är team som med inspiration från barnskyddsteamen ska stärka Region
Skånes arbete mot våld i nära relationer. Det finns ett stort stöd för att detta är effektivt och
det räcker med att titta på den utredning kring barnskyddsteamen som Region Skåne
genomfört i samband med översynen av kunskapscentrumen (ärende 8 på detta sammanträde).
Så här står det i den utredningen:
”Vad hindrar då denna team-metod från att spridas till andra horisontella områden som berör
en stor del av vårdverksamheten? Några exempel på sådana områden är våld i nära
relationer (vår understrykning) och suicidprevention. Patienter med behov av vård med dessa
perspektiv finns överallt i vårdsystemet, samtidigt som det kan vara svårt att till fullo bygga
upp en sjukvård som har fullständig kompetens i dessa svåra frågor. Ett regionalt konsultativt
stöd kan då ge svar på hur svåra fall ska hanteras och uppgiften i varje patientmöte blir då
något enklare och kan initialt handla om att överhuvudtaget upptäcka den våldsutsatta eller
suicidala personen.”
Genom regeringens satsning får barnskyddsteamen under 2020 och 2021 statsbidrag för att
även arbeta med våld i nära relationer, precis som det står i motionssvaret. Barnskyddsteamen
har av dessa medel fått 550 000 kronor var per år för att arbeta mot våld i nära relationer.
Visst är det viktiga pengar, men det är inte utbetalning av statsbidrag som Miljöpartiet har
föreslagit i den här motionen.
Vi reagerar därför starkt på det svar vi fått. Vi föreslår ett permanent och långsiktigt uppdrag
för att stärka Region Skånes arbete mot våld i nära relationer, och svaret vi får från Alliansen
är att det räcker med ett tillfälligt arbete i två år med knappa resurser. Det är rent ut sagt ett
bedrövligt svar och en bedrövlig politik. Tycker verkligen Alliansstyret att 550 000 kronor per
barnskyddteam är tillräckligt? Och vad händer när statsbidragen inte längre betalas ut? Efter
2021? Om detta står det inte ett ord i motionssvaret.
Utifrån detta reserverar vi oss mot beslutet.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 23. Motion. Inrätta våld i nära relationer-team

Att leva i en relation där du utsätts för fysisk eller psykisk våld kan få dig att känna såväl
skuld som skam. För att upptäcka detta krävs ett systematiskt arbete då mörkertalet är stort.
Motionen föreslår inrättande av våld i nära relationer-team för att komma tillrätta med de
skillnader som finns och dessa team ska arbeta stärkande ut mot medarbetarna som möter den
våldsutsatta. Ett mycket bra förslag som vi biföll.
Då vårt bifallsyrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24.
Ärende 24 ”Motion. Slopa ersättning för digitala utomlänskontakter”
Enligt Region Skånes ackrediteringsvillkor för vårdcentraler har vårdcentralen kostnadsansvar för
listade individers vårdkonsumtion på primärvårdsnivå på andra enheter än den egna. Kravet är att
det är en kvalificerad kontakt, och ett läkarbesök ger ett avdrag för vårdcentralen med 500 kronor
oavsett om kontakten sker fysiskt eller digitalt. När en patient söker vård i en annan region än
den man är bosatt i, har hemregionen fortsatt kostnadsansvaret; och således gäller principen om
att vårdcentralen får avdrag även här.
Användandet av digitala vårdtjänster har ökat snabbt, vilket också har lett till stora kostnader då
dessa i många fall ersätts enligt utomlänstaxan. Utomlänsersättning för digitala vårdkontakter
strider mot det sätt som svensk hälso- och sjukvård har varit organiserad och finansierad, vilket
försvårar för den enskilda regionen att finansiera och skapa en organisation där digitaliseringens
möjligheter kan tas tillvara utan att frångå ambitionen om kontinuitet och helhetsansvar.
Nätläkarna är genom sin organisering, som kan skilja sig åt, en del av vårdvalet för primärvård
och har därmed också rätt till offentlig finansiering. Ersättningen regleras sedan genom riksavtalet
för utomlänsvård mellan personens hemregion och den region som bolaget har avtal med, vilket
kan bli oerhört kostsamt för hemregionen.
Vi Sverigedemokrater ser att det är av stor vikt att vårdcentralerna i Skåne följer med i den
digitala utvecklingen, och ökar sin digitala tillgänglighet både gällande snabba konsultationer och
mer avancerade besök. De ekonomiska medel som idag behöver läggas på utomlänsvård när
patienten inte ens lämnar Skåne, ser vi hellre investeras i vårdcentraler i Skåne, så att våra
patienter får bättre tillgång på sin listade vårdcentral.

Med anledning av ovanstående yrkade vi bifall till motionen.
Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Protokollsanteckning
Ärende 24: Motion. Slopa ersättning för utomlänsvård
Frågan om ersättning vid digital utomlänsvård, det vill säga när patienter vänder sig till
nätläkare, är en viktig fråga. Kostnaderna för nätläkare är dyr för regionerna och en översyn är
viktig. Miljöpartiet ser därför positivt på det arbete som just nu bedrivs på SKR kring frågan,
så att en nationell lösning kan hittas.
Vi vill därför understryka vikten av att Region Skåne följer frågan noggrant och aktivt arbetar
för förändring genom det arbete SKR bedriver.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210624
Ärende 25. Tidigare brytpunktsamtal

Att tala om döden kan vara svårt trots att det för alla är oundvikligt. Efter att ha lyssnat på
sammanträdets dragning om hur hälsovalsenheter hanterat vårdnivåbegränsningar under
pandemin, ser vi att vi har en lång väg att vandra.
För att vi ska kunna säkerställa att människor med en eller flera kroniska sjukdomar är insatta
och informerade om sin hälsa behöver vi arbeta systematiskt. Utifrån ett personcentrerat
förhållningssätt ges kunskap och reell möjlighet delta i beslut om sin egen vård. Idag sker
brytpunktsamtalen oftast alldeles för sent och den enskildes önskemål är sällan kända, för att
denne aldrig fått frågan eller beretts delaktighet genom tillräcklig information. Så kan vi inte
ha det.
Att frågan är komplex och svår visar också svaret på initiativärendet, då det inte bemöter de
att-satser vi lagt.
Vi yrkade på att initiativet skulle bifallas, då det inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot
beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-24
Reservation
Ärende 25: Svar på initiativärende. Tidigare brytpunktssamtal
Det här är ett väldigt bra initiativärende som Miljöpartiet helt står bakom. Tidiga samtal när
en person drabbas av obotbar sjukdom borde vara självklart. Dagens brytpunktssamtal när
vården övergår till palliativ vård är viktiga, men vi håller helt med om att det även behövs
samtal tidigare under sjukdomsförloppet. Det ena utesluter inte det andra.
Tyvärr är det dock inte förslaget i initiativärendet som svaret från Alliansstyret tar upp.
Beslutsunderlaget i ärendet handlar om något helt annat än det som föreslås i initiativärendet.
Antingen har Alliansstyret inte förstått initiativärendet, eller så försöker de medvetet blanda
bort korten genom att jämföra äpplen med päron. Oavsett vilket bör man kunna förvänta sig
att styret tar de initiativärenden och motioner som lämnas in på större allvar och faktiskt
svarar på det som föreslås.
Utifrån detta reserverar vi oss mot beslutet.
För Miljöpartiet de gröna
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

