Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden

PROTOKOLL §§ 48-55
Datum
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Protokoll från Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-10-29 kl. 09:30-15:00
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Per Einarsson (KD), Ordförande
Charlotte Bossen (C), 1:e vice ordförande
Maria Wharton-Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande
Bo Silverbern (M), tjänstgörande ersättare för AnnSofie Thuresson (M)
Albin Schyllert (M)
Peter Ollén (M), tjänstgörande ersättare för Julia Leliévre (M)
Susanne Bäckman (L) (deltog på distans)
Conny Bäck (S)
Birgitta Eriksson (S)
Monica Ero (S)
Anders Månsson (S), tjänstgörande ersättare för Louise Arndt (MP)
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)
Ersättare
Adrian Borin (M)
Eva Hallmer Lindahl (L) (deltog på distans)
David Liljedahl (C)
Marie Saltarski (S) (deltog på distans)
Torsten Nyman (S)
Gunilla Wahlberg (V)
Jacqueline Maly (SD)
Övriga
Katarina Hartman, förvaltningschef
Karin Wuttke, strateg
Per Johansson, ekonomichef
Peter Svensson, facklig representant
Maria Nermark, facklig representant (deltog på distans)

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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Mie Claesson Magnell, verksamhetscontroller (deltog under punkt § 52)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Amanda Lindblad, politisk sekreterare (MP)
Lovisa Eriksson, sekreterare

§ 48 Val av justeringsperson
Maria Wharton-Stjärnskog (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 49 Verksamhetsinformation
-

Förvaltningschef informerar, Katarina Hartman

-

Workshop ”Nära vård och kompetensförsörjning”

§ 50 Anmälan av informationshandlingar okt PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000004
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger inkommen information till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-22
2. RF §71 Införande av kortmötesarvode
3. RS §15 Sammanträdesplanering 2022

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut okt 2021 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000003
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger inkomna delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna delegationsbeslut sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-22
2. Delegationsbeslut utlämnande av handlingar okt 2021
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3. 2021 sept Delegationsbeslut R&S LSS
4. Delegationsbeslut oktober

§ 52 Förfrågningsunderlag och avtal Audionommottagning grundläggande hörselrehabilitering för vuxna gällande år 2022 (FFU)
Ärendenummer: 2021-POL000384
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden fastställer
förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet Audionommottagning grundläggande hörselrehabilitering för vuxna i enlighet med lagen om
valfrihetssystem (LOV) gällande år 2022, att gälla från 2022-01-01.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet för Audionommottagning grundläggande hörselrehabilitering för vuxna i enlighet med lagen om
valfrihetssystem (LOV) gällande år 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-02.
2. Förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet Audionommottagning grundläggande hörselrehabilitering för vuxna gällande år 2022
3. Förtydligande till förfrågningsunderlag för valfrihetssystemet
Audionommottagning - grundläggande hörselrehabilitering gällande år
2022
§ 53 Remiss. Samlad ingång för barn och unga PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000038
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden avger yttrande till
hälso- och sjukvårdsnämnden på utredning om samlad ingång för barn
och unga.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande. Skriftlig reservation biläggs protokollet.
Protokollsanteckningar
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden remitterar utredningen Psykisk hälsa barn och
unga - utredning av förutsättningarna för en samlad ingång för barn och unga
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som söker till hälso- och sjukvården för psykisk ohälsa, till Psykiatri-,
habilitering- och hjälpmedelsnämnden för yttrande senast 2021-10-30.
Nämnden avger yttrande i enlighet med föreliggande förslag.
Yrkanden
Maria Wharton-Stjärnskog (S) yrkar att texten under rubriken ”Privata aktörer”
(s.2–3) i yttrandet ersätts med följande:
”En samlad organisation ger bäst förutsättningar för att hålla samman
vårdkedjorna, använda de tillgängliga resurserna på ett så effektivt sätt som
möjligt, ge vård efter behov vid såväl lättare som svårare tillstånd och
säkerställa att inga barn och ungdomar som mår dåligt faller mellan stolarna.
Detta är särskilt viktigt för de svårast sjuka patienterna. Det underlättar också
kompetensförsörjning, utbildning av nya medarbetare, inte minst
specialistläkare, samt forskning och verksamhetsutveckling. Nämnden menar
därför att Region Skåne bör undvika att splittra upp vården av barn och unga
med psykisk ohälsa genom att lägga ut delar av ansvaret på privata aktörer.
I de fall där det redan finns avtal med privata aktörer, eller om det ändå fattas
beslut om nya sådana avtal, är det dock viktigt att säkerställa att leverantörerna
arbetar evidensbaserat enligt gällande vård- och insatsprogram (VIP),
standardiserade vårdprogram (SVP) och inom ramen för kunskapsstyrningen,
samt kan bedriva utvecklingsarbete vid enheterna. Nuvarande uppdrag bör
också ses över för att så långt som det är möjligt uppnå ett gott och
personcentrerat omhändertagande av patienterna, sammanhållna vårdkedjor och
ett effektivt resursutnyttjande. Det kan till exempel handla om ansvar för tidiga
samordnade insatser, eller om den lagstadgade skyldigheten att vid mer
komplex problematik genomföra samordnade individuella vårdplaneringar. Vid
utredning och behandling av exempelvis neuropsykiatriska frågeställningar
måste bred kompetens kring samsjuklighet säkerställas och uppdraget bör även
innefatta insatser i ett tidigt skede vid identifierad problematik, i enlighet med
VIP ADHD.”
Charlotte Bossen (C) yrkar avslag till ändringsyrkandet ovan.
Charlotte Bossen (C) yrkar, med instämmande av Annelie Eskilandersson (SD)
och Albin Schyllert (M), bifall till ordförandes förslag till beslut.
Ordförande ställer ordförandes förslag till beslut mot ändringsyrkandet från
Maria Wharton-Stjärnskog (S) och finner att nämnden beslutat i enlighet med
hans förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-22
2. Yttrande 2021-10-22
3. Beslut HSN § 66 210624
4. 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

Region Skåne

Datum

5 (6)

2021-10-29

§ 54 Sammanträdesplanering 2022 PHHN
Ärendenummer: 2021-POL000180
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden fastställer datum för sammanträden med nämnden 2022 enligt
nedan:
17/2
22/4
17/6
30/9
10/11
14/12
2. Nämnden fastställer datum för sammanträde med beredningsutskottet
2022 enligt nedan:
2/2
6/4
1/6
14/9
19/10
30/11
Sammanfattning
Beslut om datum för sammanträden med nämnden under 2022.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-18

§ 55 Rapporter

Vid protokollet

Lovisa Eriksson

Justeras 2021-11-08
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Per Einarsson
Ordförande
Maria Wharton-Stjärnskog
2:e vice ordförande

Region Skåne

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2021-10-29
Ärende 6. Remiss. Samlad ingång för barn och unga PHHN
Socialdemokraterna ställer sig positiva till utredningen om en samlad ingång för barn och unga
som söker vård för psykisk ohälsa och står bakom yttrandets intention om att arbeta vidare i
enlighet med dess slutsatser. En av dessa slutsatser handlar om vikten av en samlad
organisation, vilket vi socialdemokrater också är övertygade om ger bäst förutsättningar för att
hålla samman vårdkedjorna, använda de tillgängliga resurserna på ett så effektivt sätt som
möjligt och fördela dem efter behov, vilket naturligtvis är särskilt viktigt för de svårast sjuka
patienterna. En samlad organisation underlättar också kompetensförsörjning, utbildning av nya
medarbetare, inte minst specialistläkare, samt forskning och verksamhetsutveckling.
Utredningen ”Möjlighet att inrätta vårdval inom det psykiatriska området”, som presenterades
för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-01-23, redogjorde också för allt detta på ett förtjänstfullt
sätt.
Det borgerliga styrets förslag till yttrande verkar först också, under rubriken ”Organisatoriska
utmaningar”, instämma i detta. Där landar de i slutsatsen att vinsterna med en gemensam
organisation är så stora att de väger tyngre än de utmaningar kopplade till organisation, ekonomi
och lokalfrågor som också identifieras. Men redan i nästa stycke, under rubriken ”Privata
aktörer”, har de helt ändrat uppfattning och ser inga hinder alls för att splittra upp vården av
barn och unga med psykisk ohälsa genom att lägga ut delar av ansvaret på privata aktörer. Det
är naturligtvis ett inkonsekvent ställningstagande att å ena sidan se det som ett betydande
problem att första linjen och ungdomsmottagningarna är organiserade under två olika
förvaltningar, men å andra sidan inte se några som helst problem med att bryta loss delar av
dessa verksamheter och låta helt fristående, privata aktörer ta över ansvaret för dem. Men
framför allt är det problematiskt att av ideologiska skäl blunda för de väldokumenterade
problem som privatiseringar riskerar att föra med sig.
Vi föreslog därför att texten skulle omformuleras så att yttrandet istället konsekvent
förespråkade en samlad organisation, i linje med såväl denna som tidigare utredningars
slutsatser. Då vårt yrkande inte vann nämndes stöd reserverar vi oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Wharton Stjärnskog
1

Vänsterpartiet i Region Skåne
Psykiatri,-habilitering, och hjälpmedelsnämnden 2021-10-29
Protokollsanteckning
Ärende nr 6 Psykisk hälsa barn och unga-utredning av förutsättningar för en
samlad väg in
I yttrandet finns ett avsnitt om privata aktörer, detta avsnitt kan inte kopplas
till utredningen, därför menar Vänsterpartiet att avsnittet Privata aktörer bör
strykas.
För Vänsterpartiet I Region Skåne
Gunilla Wahlberg

