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§ 107 Naloxon i Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000322
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger projektutvärdering av
naloxonprojektet till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regionstyrelsen angående att
naloxonprojektet bör övergå i reguljär verksamhet under psykiatri,
habilitering och hjälpmedelsnämnden och att medel om 1 300 000 kronor
per år för driften anslås till psykiatri- habiliterings- och
hjälpmedelsnämnden i verksamhetsplan och budget för Region Skåne
2022 och framgent.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att, genom internbudgeten,
finansiera Naloxon nässpray som rekvireras till aktuella verksamheter.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Samtliga närvarande ledamöter för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att Region Skånes
regionövergripande naloxonprojekt övergår i reguljär verksamhet. Region
Skånes naloxonmodell föreslås placeras i Psykiatri, habilitering och
hjälpmedelsnämnden. Projektet föreslås övergå i reguljär verksamhet den 1
januari 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-08-18
2. Beskrivning Region Skånes naloxonmodell
3. Budget
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-30
Protokollsanteckning
Ärende 9. Naloxon i Region Skåne
Beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden att Naloxonprojektet framöver ska ingå i den
ordinarie verksamheten är bra. Miljöpartiet har enträget kämpat och drivit på för att Naloxon
ska erbjudas personer som missbrukar opiater i Skåne. Uppförsbacken har många gånger varit
brant, med snåriga regler och myndigheter som tidigt sade nej till regionens försök. Region
Skånes engagemang i frågan förändrade samhällsdebatten och bidrog till att reglerna kring
Naloxon ändrades nationellt. Som miljöpartist är jag stolt över det. Miljöpartiet har länge
drivit att projektet ska göras permanent. Därför är vi ytterst glada över att så nu sker. Nu är det
viktigt att finansieringen garanteras och att tillräckligt med medel avsätts, så att fler liv kan
räddas.
Mätta Ivarsson
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-29
Ärende 9. Naloxon i Region Skåne
Naloxonprojektet infördes 2018 av det dåvarande rödgröna styret och har visat sig vara ett
effektivt sätt att rädda liv som annars gått förlorade i opiatöverdos. Det är därför glädjande att
denna vård nu kan övergå från projektform till reguljär verksamhet inom psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Vi har fått försäkringar om att de
avsatta resurserna ska vara tillräckliga, men vill likväl understryka vikten av att finansieringen
av verksamheten hålls på en nivå som motsvarar behoven också fortsättningsvis.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210930
Ärende 9. Naloxon i Region Skåne

Det är glädjande att Naloxon ska införas brett efter de goda resultat projektet visat på. Har
träffat personer som är inskrivna i LARO som med stolthet berättat att de räddat en annan
människas liv genom att de haft tillgång till naloxon.
Vi ser dock risker med att resurstilldelningen är satt för låg. Att med 2 samordnare på 50%
och en budget på 1.3 miljoner riskerar att redan från början leda till att vi inte kan få så
mycket verkstad i införandet som vi hoppas på.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

