Primärvårdsnämnden
PROTOKOLL §§ 35-38
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Protokoll från primärvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-10-27, kl 13:00-15:30
Rådhuset, Helsingborg

Beslutande
Birte Sandberg (C), ordförande
Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande
Mattias Olsson (S), 2:e vice ordförande
Anja Nordberg Sonesson (M)
Torbjörn Ekelund (L)
Ann Hörnebrant-Sturesson (C)
Ing-Marie Nilsson Axlesson (KD)
Anna Ingers (S)
Per Skoog (S)
Annika Molldén (S)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Marlen Ottesen (SD)
Carl Henrik Nilsson (SD)
Ersättare
Gunilla Nordgren (M)
Darko Simic (M)
Tayfun Erden (S)
Hanna Skånberg (S)
Mikael von Krassow (S)
Gunilla Tornqvist (S)
Lena Östholm-Munkberg (MP)
Tommy Rosenberg (SD)
Jacqueline Maly (SD) § 35-37

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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2021-10-27

Övriga
Sofia Ljung, förvaltningschef
Peter Sigsjö, förvaltningsstabschef
Anders Fransson, ekonomichef
Marie Ljung, kommunikationschef
Denis Selan, Vårdförbundet
Terttu Lempinen, Saco-rådet
Ville Trygg, politisk sekreterare (C)
Gustaf Hallqvist, sekreterare

§ 35 Val av justeringsperson
Mattias Olsson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 36 Verksamhetsinformation
•

Förvaltningschefen informerar

•

Ekonomisk uppföljning – Anders Fransson, ekonomichef

•

Digitala projekt – Caroline Schön, chef för digitaliseringsenheten inom
Primärvården Skåne

•

Rapporten om Samlad ingång för barn och unga – Peter Sigsjö,
förvaltningsstabschef

§ 37 Remiss. Samlad ingång för barn och unga
Ärendenummer: 2021-POL000038
Primärvårdsnämndens beslut
1. Primärvårdsnämnden avger yttrande på utredningen om en samlad ingång
för barn och unga som söker hälso- och sjukvård för psykisk ohälsa till
hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med föreliggande förslag.
Ärendet justeras omedelbart
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet lägger en protokollsanteckning enligt bilaga.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2021-06-24, § 66, att skicka ett
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utredningsförslag gällande en samlad ingång för barn och unga som söker hälsooch sjukvård för psykisk ohälsa till bland annat primärvårdsnämnden. Förslaget
bygger på ett utredningsuppdrag som hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare har
lämnat till hälso- och sjukvårdsdirektören. Ett förslag till yttrande finns
upprättat och primärvårdsnämnden föreslås ställa sig bakom detta.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-04
2. Yttrande
3. HSN:s beslut 2021-06-24, § 66
4. Utredningsförslag gällande samlad ingång för barn och unga som söker
hälso- och sjukvård för psykisk ohälsa

§ 38 Initiativärende - Undvik sommarstängning av de specialiserade
palliativa vårdplatserna inom Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000459
Primärvårdsnämndens beslut
1. Initiativärendet bifalls genom att förvaltningschefen får i uppdrag att ta
fram en handlingsplan för att den specialiserade palliativa vården inte ska
stänga helt under sommaren på någon av de orter där sådan verksamhet
bedrivs.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna har lämnat in ett initiativärende där man föreslår att
primärvårdsnämnden inrättar en handlingsplan för att de specialiserade
palliativa vårdplatserna inom Region Skåne inte ska behöva stänga ner sina
befintliga vårdplatser under sommarperioden. I detta ärende lämnas ett svar på
detta.
Yrkanden
Mattias Olsson (S) yrkar på att initiativärendet bifalls genom att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att den specialiserade
palliativa vården inte ska stänga helt under sommaren på de orter där sådan
verksamhet bedrivs.
I detta yrkande instämmer Birte Sandberg (C), Caroline Hedenström (M),
Torbjörn Ekelund (L), Ing-Marie Nilsson (KD), Marlen Ottesen (SD) och Saima
Jönsson Fahoum (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-12
2. Initiativärende från Sverigedemokraterna
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Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justerat 2021-11-09

Birte Sandberg (C)
Ordförande

Region Skåne

Mattias Olsson (S)
2:e vice ordförande

PROTOKOLLSANTECKNING
Primärvårdsnämnden 2021-10-26
Ärende 9 .Samlad ingång för barn och unga.Det finns ett uppenbart behov av
att förtydliga hur en samlad ingång för barn och unga som söker vård för
psykisk ohälsa kan ske. I och med den nya socialtjänstlagen kommer
förhoppningsvis ökat samarbete över kommun- regiongränser att äga rum då
det är uttalat att detta skall öka med såväl skola ,region,som polis och
civilsamhälle.
Det är dock av yttersta vikt att den specialiserade vården stärker sin närvaro
och Konsultativa roll.Fler vårdplatser och bemannade tjänster är nödvändiga
inom barn- och ungdomsmedicin. Primärvården och den nära vården behöver
förses med resurser och kompetens.
Hur dessa skall infogas i primärvården är inte helt lätt att förstå.
Ungdomsmottagningarnas speciella verksamhet är mycket uppskattad och
deras digitala tjänster flitigt använda.Hur kommer detta att utformas i en väg
in?
Unga vuxnas åldersgrupp är ju 23 till 29 år.Skall dessa mottagningar utgå då
åldersgränsen i en väg in sätts till 22 år. Det finns många andra
frågeställningar men de kommer säkert att belysas efter hand som
utredningen fortskrider.

För Vänsterpartiet
Saima Jönsson

