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Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde
Tid:
Plats:

2021-12-21 kl. 09:30-15:10
Teams (deltagande på distans för samtliga)

Ordföranden befinner sig på Furustadsvägen 563, 290 38, Villands Vånga

Beslutande
Gilbert Tribo (L), ordförande
Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), 2:e vice ordförande
Gunilla Andersson (M)
Urban Widmark (M)
Birte Sandberg (C)
Per Einarsson (KD)
Mikael Skoog (S)
Carina Svensson (S)
Marianne Eriksson (S), kl. 13:00-15:10, §§ 149, 150 delvis, 151-174
Agneta Lenander (V)
Mätta Ivarsson (MP) kl. 09:30-12:00, § 150 delvis
Cecilia Magnusson-Svärd (S) tjänstgörande ersättare för Mätta Ivarsson (MP),
13-15:20 §§ 149, 150 delvis, 151-174
Marlen Ottesen (SD)
Jacqueline Maly (SD)
Mattias Kristiansson (SD)
Ersättare
Åsa Ekblad (M)
Camilla Mårtensen (L)
Patrik Holmberg (C), kl. 13:00-15:10, §§ 149, 150 delvis, 151-174

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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Warda Fatih (C)
Cecilia Magnusson-Svärd (S) kl. 09:30-12:00, § 150 delvis
Birgitta Almroth (S)
Susanne Jönsson (S)
Irene Nilsson (S)
Mecide Özer (S)
Peter Ahlbom (V)
Camilla Wifralius (SD)
Patrik Ohlsson (SD)
Övriga
Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör
Katarina Jonasson, stabschef
Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare
Lena Luts, medicinsk rådgivare
Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef
Greger Linander, hälso- och sjukvårdsstrateg
Jesper Petersson, enhetschef
Louise Ehrenberg, strateg
Mikael Pennanen, Head of Regional Market Access
Mats Andersson, hälso- och sjukvårdsstrateg
Björn Lövgren Ekmehag, förvaltningschef SUS
Stefan Volk Jovinge, forskningschef SUS
Marita Alm, verksamhetscontroller
Amir Jawad, politisk sekreterare (L)
Lynn Thulin, politisk sekreterare (M)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Tony Johansson, politisk sekreterare (S)
Mikael Persson, politisk sekreterare (V)
Anne-Lii Jönsson, personalföreträdare (LO)
Anna-Karin Bengtsson, personalföreträdare (TCO)
Shiva Lindahl, personalföreträdare (SACO)
Fredrik Johansson, sekreterare

§ 149 Val av justeringsperson
Marianne Eriksson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
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§ 150 Verksamhetsinformation
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar.
− Covid-19-läget på sjukhus
− Testkapacitet
− Eventuella nya nationella riktlinjer med anledning av covid-19
− KBT-kort i vårdval psykoterapi upphör. Enhetschef Maria
Antonsson-Anderberg
2. Uppföljning vaccinationer. Biträdande smittskyddsläkare Per Hagstam.
3. Återrapportering Basonkologi samt ärftlig cancer. Medicinsk rådgivare
Lena Luts.
4. Delrapport en väg in. Enhetschef Maria Antonsson-Anderberg
5. Uppföljning handlingsplan läkarstöd. God och nära vård - Målbild,
handlingsplan, aktivitetsplan samt delrapport statlig ÖK. Hälso- och
sjukvårdsstrateg Greger Linander.
6. Implementering av kunskapsstyrningsorganisationen. Enhetschef Jesper
Petersson.
7. Projektet ”Cities Changing Diabetes” (CCD). Strateg Louise Ehrenberg,
strateg, Head of Regional Market Access Mikael Pennanen och hälsooch sjukvårdsstrateg Andersson Mats.
8. Lokaler för ATMP. Förvaltningschef SUS Björn Lövgren Ekmehag och
forskningschef Stefan Volk Jovinge.
§ 151 Anmälan av delegationsbeslut HSN december
Ärendenummer: 2021-POL000003
a

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 2021-12-13

§ 152 Anmälan av informationshandlingar HSN december
Ärendenummer: 2021-POL000004
a

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger sammanställningen till
handlingarna.
Sammanfattning
Informationshandlingar till hälso- och sjukvårdsnämnden sedan föregående
nämndsmöte.
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I ärendet finns följande dokument
1. Sammanställning 2021-12-13

§ 153 Insatser för ökad tillgänglighet i Region Skåne
Ärendenummer: 2020-POL000381
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad får som permanent uppdrag fr o m 2022 det
tillfälligt utökade uppdrag avseende urologi som Centralsjukhuset i
Kristianstad haft under perioden maj 2020 t.o.m. 2021-12-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget till sjukhusstyrelse
Kristianstad med 6 800 000 kronor för 2022.
3. Sjukhusstyrelse Kristianstad får utöver ordinarie uppdrag ett utökat
uppdrag 2022 avseende dyslexi/språkstörning hos skolbarn respektive
barnspråkstörning.
4. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar uppdraget till sjukhusstyrelse
Kristianstad med 695 000 kronor.
5. Sjukhusstyrelse Kristianstad får utöver ordinarie uppdrag ett utökat
uppdrag 2021 att genomföra 100 allmänkirurgiska operationer.
6. Hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar det utökade uppdraget 2021 till
sjukhusstyrelse Kristianstad med 2 593 000 kronor.
Sammanfattning
I syfte att förbättra tillgängligheten fördelar hälso- och sjukvårdsnämnden medel
för utökade uppdrag andra tillgänglighetssatsningar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22

§ 154 Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000204
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer Regional biblioteksplan 2022-2025 för
Region Skåne.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
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Sammanfattning
Region Skåne ska enligt bibliotekslagen anta en biblioteksplan för den
biblioteksverksamhet för vilken Region Skåne är huvudman. Region Skåne har
regional biblioteksverksamhet och sjukhusbibliotek.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) yrkar följande:
- att det efter nedan citerad text, gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek
för kreativitet och kultur”, läggs till två meningar (kursiverade).
”Folkbiblioteken är en mötesplats och arena för kultur, rekreation och inspiration. Samverkan med andra kulturaktörer inom litteratur, kulturarv,
folkbildning, scenkonst, bildkonst, musik, film och digitala spel skapar en
mångfald av uttryck och berättelser samt kreativa biblioteksrum som
främjar allas rätt till kultur.” Viktigt är dock att de kreativa och kulturella
verksamheter och aktiviteter som förläggs till biblioteken inte har negativ
inverkan på den studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för biblioteken. 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.
-

att det gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för delaktighet och demokrati”, läggs till fyra meningar (kursiverade) efter de nedan citerade
texterna.
”Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, utan avgränsning
till dem som har svenskt medborgarskap.” Vissa tjänster, främst sådana
som kräver personuppgifter och medför kostnader, bör dock vara förbehållna personer som är medborgare alternativt har uppehållstillstånd och
inte erbjudas personer som befinner sig i Sverige illegalt.
”För nyanlända underlättas etableringen i Sverige av tillgång till lättläst
litteratur, möjlighet till språkträning samt samhällelig och digital vägledning.” Vidare underlättas nyanländas etablering i Sverige, deras anpassning till majoritetssamhället och känsla av delaktighet, av att möta och
känna till det svenska kulturarvet. Att känna till och ha läst några kända,
svenska författares verk (exempelvis Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren,
August Strindberg, Selma Lagerlöf, Ivar Lo Johansson, Jan Fridegård,
Fredrika Bremer) bidrar till att bygga broar både mellan generationer
och mellan människor med olika bakgrund. Biblioteken har därför en viktig roll gällande att låta nyanlända ta del av svensk, klassisk litteratur.

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-10-27
2. Redogörelse av remissvar för remissversion av Regional biblioteksplan
för Region Skåne 2022-2025
3. Bibliotek för alla genom hela livet - Regional biblioteksplan 2022–2025
för Region Skåne

§ 155 Mål och strategi för Framtidens hälsosystem
Ärendenummer: 2020-POL000027
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer mål och strategi för Framtidens
hälsosystem.
2. Förändrings- och genomförandeplanen, genom vilken strategin för
Framtidens hälsosystem ska verkställas, ska antas och revideras av hälsooch sjukvårdsnämnden.
3. Dessa beslut ska vara särskilda från beslut om budget och
verksamhetsplan.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Mål och strategi för Framtidens hälsosystem är avsett att vägleda beslut och
ställningstaganden varje dag, på alla nivåer i Region Skåne, från mötet med
invånaren, till strategiska övergripande beslut. På så sätt säkras att hela
organisationen kan rikta förändringskraften åt samma håll och förflytta sig i
samma riktning, mot Framtidens Hälsosystem.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Gilbert Tribo (L) följande:
− att förändrings- och genomförandeplanen, genom vilken strategin för
Framtidens hälsosystem ska verkställas, ska antas och revideras av
hälso- och sjukvårdsnämnden.
− att dessa beslut ska vara särskilda från beslut om budget och
verksamhetsplan.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit detsamma.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-21
2. Mål och strategi för Framtidens Hälsosystem

§ 156 Principer för medel till omställning - och utvecklingsinsatser för en
förbättrad tillgänglighet
Ärendenummer: 2021-POL000493
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderade principer för
fördelning av medel till utvecklingsinsatser för en förbättrad
tillgänglighet. Beslut § 124/19 i hälso- och sjukvårdsnämnden upphör att
gälla.
Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget och verksamhetsplan för 2022 (2021-11-08 09, § 86) anslagit 55 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för
omställnings - och utvecklingsarbete för att nå en god tillgänglighet. I detta
ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämnden principer för fördelning av dessa
medel.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-02

§ 157 Temporär ersättning vid vaccinering covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000563
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer separat temporär ersättning om
181 kronor per given dos vaccin mot covid-19 för leverantörer med avtal
i enlighet med Lag (2008:962) om valfrihetssystem för vårdcentral för
perioden 2022-01-01 – 2022-03-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer separat temporär ersättning om
181 kronor per given dos vaccin mot covid-19 för Stiftelsen Skåne
Stadsmission, Org.nr 846004-8716, i enlighet med IOP för Stadsmissionshälsan, för perioden 2022-01-01 – 2022-03-31.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom tidigare delegationsbeslut, 2021-0921, fastställt temporär ersättning för utförda vaccinationer för vårdcentral.
I detta ärende fastställs temporär ersättning för perioden 2022-01-01 – 2022-0331 såväl för vårdcentral som för Stadsmissionshälsan.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-25

§ 158 Temporär ersättning till leverantörer med avtal i enlighet med LOL
och LOF med anledning av covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000208
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer temporär ersättning enligt
Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning och Förordning om ändring i förordningen (1994:1120) om
ersättning för fysioterapi för leverantörer verksamma med avtal i enlighet
med Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652) om
ersättning för fysioterapi att gälla för perioden 2022-01-01 till och med
2022-12-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden kan i händelse av utveckling av covid-19,
eller av annat skäl, förändra eller avbryta denna tillämpning.
Sammanfattning
I detta ärende fattas beslut om temporär ersättning för digitala vårdåtgärder till
vårdgivare verksamma med avtal i enlighet med Lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning och Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-16

§ 159 Förändrat uppdrag om upphandling av käkkirurgi
Ärendenummer: 2021-POL000508
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Ansvar för förnyad upphandling av käkkirurgi överförs från sjukhusstyrelse Sus till hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2022-01-01.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fakturerar sjukhusstyrelse Sus för faktisk
kostnad för avtalet löpande.
3. Inför 2023 ska finansieringen av upphandlingen beaktas i budgetarbetet.
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.
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Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Sus har ett upphandlat avtal rörande käkkirurgi som inte kan
förlängas. Det föreligger behov av fortsatt upphandling. Enligt reglemente för
styrelse och nämnder är det hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) som beslutar
om vilken vård som ska handlas upp enligt lagen om offentlig upphandling
(LOU) samt finansierar densamma. Eftersom verksamhetsplan och budget för
2022 redan är fastställd krävs ett formellt beslut om överföring av ansvaret samt
finansiering från sjukhusstyrelse Sus till hälso- och sjukvårdsnämnden för 2022.
HSN fakturerar Sus för faktisk kostnad för avtalet löpande.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V), att
hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en plan för hur den
upphandlade verksamheten på sikt ska kunna bedrivas i egen regi.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande.
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), Mattias
Kristiansson (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), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22
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§ 160 Inkomna svar på remiss av samlad ingång för barn och unga
Ärendenummer: 2021-POL000038
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit svar på remiss om samlad
ingång för barn och unga från primärvårdsnämnden samt från nämnden
för psykiatri, habilitering och hjälpmedel vilka läggs till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att beakta remissvaren från
primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i sitt fortsatta utredningsarbete.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden remitterade 2021-06-24 § 66 utredning av
förutsättningarna för en samlad ingång för barn och unga till primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering-, och hjälpmedelsnämnden för svar senast
2021-10-30. I detta ärende mottar hälso- och sjukvårdsnämnden yttrande över
remiss.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-13
2. Psykiatri, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut 2021-10-27 § 37
3. Primärvårdsnämndens beslut 2021-10-29 § 53

§ 161 Återrapportering av följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer för
familjär hyperkolesterolemi
Ärendenummer: 2019-POL000078
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger rapport om verksamheternas
följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer för Familjär Hyperkolesterolemi
till handlingarna.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återrapportera
verksamhetens följsamhet till Socialstyrelsens riktlinjer gällande Familjär
Hyperkolesterolemi senast i december 2022.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-10-01 att inte gå vidare med
införande av specialiserad mottagning för Familjär Hyperkolesterolemi eftersom
sjukhusstyrelserna ställde sig negativa till solidarisk finansiering av en sådan.
Istället blev beslutat att följa verksamheternas följsamhet till riktlinjerna.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-10
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§ 162 Huvudvärksvården Region Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000538
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av
huvudvärksvården i Region Skåne.
2. Uppdraget ska redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni 2022.
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.
Sammanfattning
Tillgång till specialistvård vid svår huvudvärk är ojämn i Region Skåne. Det
finns effektiva behandlingar som kräver specialistvård. Det finns ett behov att
det görs en översyn av huvudvärksvården inom Region Skåne för att tillgodose
en jämlik vård till medborgarna.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Agneta Lenander (V) yrkar, med instämmande av Anna-Lena Hogerud (S), i
tillägg till ordförandens förslag att översynen fokuserar på verksamhet i egen
regi, med geografiskt god tillgänglighet i hela Skåne
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Agneta Lenanders (V) yrkande.
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 Agneta Lenanders (V) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 6 nej-röster.
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Ja-röster ges av:
Gunilla Andersson (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Marlen Ottesen (SD), Jacqueline Maly (SD), Mattias
Kristiansson (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), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-22

§ 163 Plan för att öka vaccinationsgraden i områden där
vaccinationsgraden är låg
Ärendenummer: 2021-POL000571
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att skyndsamt ta fram en
plan för att öka vaccinationsgraden i socialt utsatta områden, samt
eventuella andra områden där vaccinationsgraden idag är låg, och
återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ytterligare stärka
samarbetet med den idéburna sektorn för att öka vaccinationsgraden i
områden och grupper där vaccinationsgraden är låg.
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.
Sammanfattning
Anna-Lena Hogerud (S) yrkade på hälso- och sjukvårdsnämndens
beredningsutskott 2021-12-02 § 90 att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle
uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att skyndsamt ta fram en plan för att
öka vaccinationsgraden i socialt utsatta områden, samt eventuella andra
områden där vaccinationsgraden idag är låg, och återrapportera till hälso- och
sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott ställde sig
bakom yrkandet.
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Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V),
följande:
− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återrapportera till
nämnden genom en skriftlig plan 2022-02-10.
− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i arbetet med planen
särskilt beakta eventuellt behov av ytterligare resurser till
vårdcentralerna för vaccinationsuppdraget, inklusive möjligheten att
införa en differentierad stickersättning.
− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i arbetet med planen
särskilt beakta möjligheten att utöka tillgången till drop-in-vaccination
som en åtgärd för att öka vaccinationsgraden i berörda områden.
− att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ytterligare stärka
samarbetet med den idéburna sektorn för att öka vaccinationsgraden i
områden och grupper där vaccinationsgraden är låg.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Anna-Lena Hogeruds (S) första,
andra och tredje att-sats samt instämmer i Anna-Lena Hogeruds (S) fjärde attsats.
Ordförande Gilbert Tribo (L) 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), Mattias
Kristiansson (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), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
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I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsunderlag 2021-12-14

§ 164 Förlängning av finansiering av Reprounion
Ärendenummer: 2021-POL000563
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden avsätter 3 900 000 kronor under 2022 för
medfinansiering av ReproUnion 2.0 under förutsättning att övriga
medfinansiärer bidrar med sina andelar.
2. Finansiering av en eventuell förlängning 2023 - 2025 ska delas mellan
hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen och beaktas i
budgetarbetet 2023.
3. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar till projekt ReproUnion att se över
den framtida finansieringen.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna gör bifogad anteckning
till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås avsätta 3 900 000 kronor för
medfinansiering 2022 av projekt ReproUnion 2.0.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-09

§ 165 Motion. Systematisk Peer-support för hivpositiva i Skåne
Ärendenummer: 2021-POL000310
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.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S) och Anna-Lena Hogerud (S) har i en motion föreslagit
att Region Skåne inför systematiserad Peer-support för hivpositiva i samverkan
med lämpliga patientföreningar.
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Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar bifall till motionen.
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 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Gunilla Andersson (M), Urban Widmark (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Agneta Lenander (V), Marlen Ottesen (SD), Jacqueline Maly
(SD), Mattias Kristiansson (SD), Anna Mannfalk (M) och ordförande Gilbert
Tribo (L)
Nej-röster ges av:
Mikael Skoog (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S), Cecilia
Magnusson-Svärd (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-11-26
2. Motion 2021-06-02

§ 166 Motion. Utveckla vårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor
Ärendenummer: 2021-POL000316
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.
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Sammanfattning
Henrik Fritzon (S), Carina Svensson (S) och Anna-Lena Hogerud (S) har i en
motion föreslagit att Region Skåne gör en översyn av det aktuella
vårdprogrammet för våld i nära relationer och utifrån översynen identifierar
förbättringsområden och hur arbetet ytterligare kan stärkas.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) bifall
till motionen.
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), Mattias
Kristiansson (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), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-11-22
2. Motion 2021-06-03

§ 167 Motion. Psykiatrikonsult och vårdsamordnare i Primärvården
Ärendenummer: 2021-POL000330
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar motionen för ytterligare
beredning.
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Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) och Anneli Eskilandersson (SD) har i en motion föreslagit
att Region Skåne snarast startar upp ett pilotprojekt för samarbete med
psykiatrikonsulter från specialistpsykatrin samt vårdsamordnare på utvalda
vårdcentraler, att Region Skåne utvärderar projektet inför ställningstagande om
breddinförande på samtliga vårdcentraler inom regionen samt att därefter
inkludera åtgärden som en del av ett standardiserat vårdförlopp i primärvården.
Yrkanden
Marlen Ottesen (SD) yrkar, med instämmande av ordförande Gilbert Tribo (L)
återremiss av ärendet.
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. Motionssvar 2021-11-04
2. Motion 2021-06-14

§ 168 Motion. Inför ett regionalt huvudvärkscentrum
Ärendenummer: 2021-POL000324
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige bifaller den första att-satsen.
2. Regionfullmäktige avslår den andra att-satsen.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad 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 Agneta Lenanders (V) yrkande.
Sammanfattning
Marlen Ottesen (SD) har i en motion föreslagit att en översyn görs över den
regionala huvudvärksvården samt att ett regionalt huvudvärkscentrum med
tillförsel av huvudvärkskompetens och nödvändig finansiering inrättas.
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Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Marlen Ottesen (SD) yrkar bifall till motionen.
Agneta Lenander (V) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-11-22
2. Motion 2021-06-08

§ 169 Motion. Etablera fler tandvårdskliniker utanför de stora städerna
Ärendenummer: 2021-POL000318
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.
Sammanfattning
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S) och Amani Loubani (S) har i en
motion föreslagit att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnden i
uppdrag att utreda hur en ersättning kan införas för att underlätta etablering och
bibehållande av tandvårdsmottagningar i mer glest befolkade delar av Skåne.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V) bifall
till motionen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
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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), Mattias
Kristiansson (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), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Motionssvar 2021-11-26
2. Motion 2021-06-04

§ 170 Remiss. Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för
en god och nära vård
Ärendenummer: 2021-POL000513
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrar åt ordföranden att svara på
remissen "Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en
god och nära vård" efter hörande av hälso- och sjukvårdsnämndens
beredningsutskotts ordinarie ledamöter.
Sammanfattning
I delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för
barn och unga (SOU 2021:34) föreslår utredningen en hälsoreform som ska
bidra till en mer sammanhållen och likvärdig god och nära vård för barn och
unga. Det har inte varit möjligt att ta fram ett tillfredsställande yttrande till
sammanträdet 21 december. Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder nästa
gång 10 februari vilket är efter remisstidens slut och fullständigt anstånd har
ej beviljats.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-23
2. Remissmissiv 2021-11-04
3. Remiss. Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en
god och nära vård (SOU 2021:78)
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§ 171 Remiss. Granskningshandling av Regionplan för Skåne 2022-2040
HSN
Ärendenummer: 2019-RU000065
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne avger yttrande avseende granskningshandling Regionplan
för Skåne 2022 - 2040.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar yttrande avseende granskningshandling
Regionplan för Skåne 2022 - 2040.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-03
2. Yttrande 2021-11-03
3. Missiv till granskningsremiss Regionplan för Skåne
4. Regionplan för Skåne 2022 - 2040 granskningshandling
5. Samrådsredogörelse Regionplan för Skåne 2022 - 2040
6. Rapport från Skånepanelen

§ 172 Remiss. Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar
Ärendenummer: 2021-POL000488
a

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne avger yttrande på remiss av "Reglering av privata
sjukvårdsförsäkringar".
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.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över remissen
"Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar". Utredningen har haft uppdraget
att beskriva undanträngningseffekter eller risker med privata sjukvårdsförsäkringar, föreslå åtgärder för att undvika dessa samt lämna förslag på
begränsningar av hur hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs enligt avtal
med regionen får finansieras.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
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Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V), att
texten under rubriken ”Sammanfattning” (s. 1) i förslaget till yttrande justeras
enligt följande:
Region Skåne delar utredningens uppfattning om att det är viktigt att skapa
en bild av hur de privata sjukvårdsförsäkringarna påverkar den svenska välfärdsmodellen, där de olika välfärdstjänsterna i huvudsak är offentligfinansierade. Region Skåne menar att utredningens förslag till viss del leder till
bättre kunskap om privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på den svenska
välfärdsmodellen genom att staten kan få en uppfattning på övergripande
nivå utifrån att socialstyrelsen får kunskap via uppgifter till patientregistret.
Detta är emellertid inte tillräckligt.
Region Skåne instämmer i det särskilda yttrande som lämnats av två av utredningens experter (s. 535-543), som konstaterar att utredningen förvisso
genomfört sitt arbete med noggrannhet, men att dess resultat är ofullständigt eftersom man valt en alltför smal tolkning av uppdraget. I direktiven
uttrycks välgrundade farhågor om att de privata sjukförsäkringarna riskerar
att leda till en utveckling bort från behovsstyrd vård på lika villkor för hela
befolkningen och på väg mot en efterfrågestyrd ojämlik vård, där patientens
samhällsställning och ekonomi blir styrande. Trots detta undviker utredningen analyser, ställningstagande och förslag som i sak och inom en rimlig
tidshorisont skulle kunna adressera dessa farhågor genom att begränsa privata sjukförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård eller stärka invånarnas tillit till välfärdssystemet.
Region Skåne instämmer i och vill betona att vård ska ges efter behov i
enlighet med hälso- och sjukvårdslagens (HSL) intentioner och att vårdgivare enligt lagen inte får ge patienter med försäkring vård före offentligt
finansierade patienter med större medicinskt behov. Region Skåne delar utredningens bedömning om att kunskapen behöver stärkas om hur privata
sjukvårdsförsäkringar fungerar i praktiken, t.ex. hur mycket försäkringarna
nyttjas, vilka det är som nyttjar dem och vilken vård som finansieras via
försäkring. Just därför är det en anmärkningsvärd brist att utredningen i så
stor utsträckning väljer att avstå från att bidra till denna kunskap genom att
resonera vidare kring befintlig kunskap och analysera de data som faktiskt
finns tillgängliga.
Ur direktiven framgår till exempel att utredningen ska ”föreslå författningsförslag, eller andra åtgärder som utredaren finner motiverade, som i möjligaste mån säkerställer att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte
får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården framför patienter utan sådana försäkringar.” Utredningen konstaterar att det mycket riktigt är så att personer med privat sjukvårdsförsäkring i genomsnitt både får vård och remiss till offentligt finansierad vård snabbare än personer utan sådana försäkringar, trots att det inte
finns något som tyder på att försäkringspatienterna i genomsnitt har större
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medicinska behov. Trots detta lämnar den varken några författningsförslag
eller förslag om andra åtgärder, och resonerar inte heller vidare kring om
de konstaterade sakförhållandena är förenliga med vård på lika villkor.
Analysen stannar istället vid observationen att det är osäkert hur lagens krav
på att den som har störst behov ska ha företräde till vården ska tillämpas,
eftersom den bestämmelsen gäller först när behovet är prövat.
De förslag utredningen lägger fram inriktar sig på bättre datainsamling, mer
kunskap och ökade tillsynsmöjligheter. Som påpekas i det särskilda yttrandet kan detta vara ett första steg mot reglering, men internationella erfarenheter visar att när effekterna av privata sjukvårdsförsäkringar är så stora att
de kan mätas direkt så är risken stor att det inte längre är politiskt möjligt
att införa regleringar. Om man i enlighet med utredningens direktiv vill säkerställa att privata sjukvårdsförsäkringar inte leder till att huvudprinciperna för svensk hälso- och sjukvård åsidosätts eller att tilliten till densamma urholkas är det därför inte tillräckligt att avvakta införandet av utredningens förslag och insamlingen av mer data innan mer verkningsfulla
åtgärder vidtas.
Utredningens förslag kommenteras närmare nedan, men Region Skåne vill
understryka att den avgörande bristen hos utredningen inte ligger i hur de
enskilda förslagen är utformade utan i att de sammantaget är långt ifrån
tillräckliga utifrån de direktiv som utredningen haft att förhålla sig till. Därmed instämmer Region Skåne även i det särskilda yttrandets slutsats att en
ny utredning av privata sjukförsäkringars påverkan på offentligt finansierad
hälso- och sjukvård bör tillsättas snarast, och då med än tydligare utformade
direktiv.
att det tredje stycket på sidan 3 i förslaget till yttrande justeras enligt följande:
Region Skåne instämmer i att det i avtal bör regleras att vårdgivaren ska
informera regionen om vårdgivarens övriga uppdragsgivare, om de är offentliga eller privata och finansieringsform samt vidare att vårdgivaren ska
informera om det tillkommer nya uppdragsgivare.
att texten under rubriken ”13.8 Uppgift om finansieringsform i vissa Nationella
Kvalitetsregister” (s. 5) i förslaget till yttrande justeras enligt följande:
Region Skåne ställer sig bakom utredningens förslag att det i Nationella
Kvalitetsregister som avser vårdområden där det förekommer privatfinansierad vård ska innehålla uppgifter om finansieringsform i de fall det bedöms vara relevant.
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hans yrkande.
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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), Mattias
Kristiansson (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), Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed bifallit ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-01
2. Yttrande 2021-12-01
3. Remissmissiv 2021-10-19
4. Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar (SOU 2021:80)

§ 173 Svar på initiativärende. Avgiftsfri HPV-vaccination till alla upp till
26 år
Ärendenummer: 2021-POL000270
a

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller den första och tredje att-satsen i
initiativärendet med ändrad åldersmålgrupp enligt tredje
beslutsmeningen.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår den andra att-satsen i
initiativärendet.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att till hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde 2022-03-03 återkomma med en plan
för genomförande av catch-up vaccinationssatsning mot HPV riktat till
kvinnor 23-26 år samt för ingående i forskningsprojektet som pågår på
Karolinska universitetssjukhuset.
4. Den parlamentariska gruppen för patientavgifter får i uppdrag att bereda
avgiftsfrihet för HPV-vaccination upp till och med 26 års ålder till hälsooch sjukvårdsnämndens sammanträde 2022-03-03.

Region Skåne

Datum

24 (25)

2021-12-21

Sammanfattning
Mätta Ivarsson (MP) har i ett initiativärende till hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslagit 1. att genomföra en ny catch-up vaccinationssatsning mot HPV riktat
till kvinnor 21–26 år gamla samt, 2. att utreda hur behovet och kostnaden ser ut
för en liknande catch-up satsning för de pojkar/män som inte tagit del av det
allmänna vaccinationsprogrammet samt 3. att hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslår regionfullmäktige besluta om avgiftsfrihet för HPV-vaccination upp till
och med 26 års ålder. Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterade ärendet
2021-09-30 § 119 och hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att utreda
möjligheterna för Region Skåne att delta i forskningsprojektet som pågår på
Karolinska universitetssjukhuset.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-12-20
2. Initiativärende Avgiftsfri HPV-vaccination till alla upp till 26 år

§ 174 Svar på initiativärende. Se till att Flyktinghälsan får finnas kvar
Ärendenummer: 2021-POL000153
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser initiativärendet vara besvarat med
redovisningen i ärendet.
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.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet
och gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Miljöpartiet har till hälso - och sjukvårdsnämnden lämnat in ett initiativärende
avseende om att skyndsamt utreda hur finansieringen av Flyktinghälsan kan ske
framgent för att undvika nedläggning och att hälso- och sjukvårdsdirektören får
i uppdrag att återkomma med förslag på hur tillgängligheten till den vård som
asylsökande och papperslösa idag har rätt till kan bli bättre i hela Skåne.
Yrkanden
Ordförande Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Region Skåne

Datum

25 (25)

2021-12-21

Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V),
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 2021-11-09
2. Initiativärende Se till att Flyktinghälsan får finnas kvar

Ordförande framför ett stort tack till alla ledamöter och ersättare i nämnden för
ett gott samarbete i nämnden och den parlamentariska gruppen. Vidare riktar
ordföranden hela nämndens tack till tjänstepersoner som arbetar med nämnden
och alla medarbetare i vården samt önskar samtliga God Jul och Gott Nytt år.
2:e vice ordförande riktar sitt tack till förvaltningen, tjänstepersoner, ledamöter
och ordföranden i nämnden och önskar God Jul och Gott nytt år.

Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2021-12-22

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Marianne Eriksson
Ledamot

Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21.
Ärende 6, Regional biblioteksplan 2022-2025 för Region Skåne
Vi vill göra några tillägg i föreliggande förslag till Biblioteksplan, och yrkar därför på följande:
-

att det efter nedan citerad text, gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för kreativitet och
kultur”, läggs till två meningar (kursiverade).
”Folkbiblioteken är en mötesplats och arena för kultur, rekreation och inspiration.
Samverkan med andra kulturaktörer inom litteratur, kulturarv, folkbildning, scenkonst,
bildkonst, musik, film och digitala spel skapar en mångfald av uttryck och berättelser samt
kreativa biblioteksrum som främjar allas rätt till kultur.” Viktigt är dock att de kreativa och
kulturella verksamheter och aktiviteter som förläggs till biblioteken inte har negativ inverkan på den
studiero och tystnadskultur som länge varit kännetecknande för biblioteken. 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.

-

att det gällande utvecklingsområdet ”Bibliotek för delaktighet och demokrati”, läggs till
fyra meningar (kursiverade) efter de nedan citerade texterna.
”Bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla, utan avgränsning till dem som har
svenskt medborgarskap.” Vissa tjänster, främst sådana som kräver personuppgifter och medför
kostnader, bör dock vara förbehållna personer som är medborgare alternativt har uppehållstillstånd och
inte erbjudas personer som befinner sig i Sverige illegalt.
”För nyanlända underlättas etableringen i Sverige av tillgång till lättläst litteratur, möjlighet
till språkträning samt samhällelig och digital vägledning.” Vidare underlättas nyanländas
etablering i Sverige, deras anpassning till majoritetssamhället och känsla av delaktighet, av att möta och
känna till det svenska kulturarvet. Att känna till och ha läst några kända, svenska författares verk
(exempelvis Vilhelm Moberg, Astrid Lindgren, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Ivar Lo Johansson,
Jan Fridegård, Fredrika Bremer) bidrar till att bygga broar både mellan generationer och mellan människor
med olika bakgrund. Biblioteken har därför en viktig roll gällande att låta nyanlända ta del av svensk,
klassisk litteratur.

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss emot beslutet.
För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
_________________________________________________________________________________________________________________
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 7. Mål och strategi för Framtidens hälsosystem
Socialdemokraterna är i grunden positiva till det dokument – Mål och strategi för Framtidens
hälsosystem – som den parlamentariska gruppen har arbetat fram. Det är en acceptabel
kompromiss utifrån våra skilda utgångspunkter, men det är också ett vagt formulerat dokument
som endast på ett mycket övergripande plan beskriver hur skånsk hälso- och sjukvård ska
utvecklas framöver. Därför är det viktigt att besluten om hur strategin ska omsättas i konkreta
åtgärder inte delegeras till tjänstemannanivå utan fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden efter
en grundlig politisk beredningsprocess. Vi välkomnar därför att styret valde att stödja våra
yrkanden om att förändrings- och genomförandeplanen ska antas och revideras av hälso- och
sjukvårdsnämnden samt att dessa beslut ska särskiljas från beslut om verksamhetsplan och
budget, så att den politiska beslutsprocessen blir tydlig och transparent.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 11. Förändrat uppdrag om upphandling av käkkirurgi
Beslutsunderlaget är i detta ärende väldigt tunt, vilket har varit ett återkommande problem i just
upphandlingsärenden under mandatperioden. Den information som vi har kunnat få fram i
ärendet tyder dock på att det finns ett behov av de tjänster som nuvarande avtal omfattar för att
de berörda patienterna ska kunna få vård inom rimlig tid och att det i nuläget inte finns några
bättre alternativ än en ny upphandling. Det handlar enligt de uppgifter vi fått om en
operationssal, anestesiresurs och vårdplats för käkkirurgiska ingrepp, två dagar i veckan.
Hur förutsättningarna och handlingsalternativen ser ut på längre sikt har vi dock inte kunnat få
någon beskrivning av. Det ter sig dock osannolikt att den nuvarande modellen där man i
praktiken handlar upp en del av en verksamhet skulle vara det mest kostnadseffektiva och
ändamålsenliga sättet att organisera denna vård. Vi föreslog därför att hälso- och
sjukvårdsdirektören skulle få i uppdrag att ta fram en plan för hur den upphandlade
verksamheten på sikt skulle kunna bedrivas i egen regi. 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 211221
Ärende 11. Förändrat uppdrag om upphandling av käkkirurgi

Vänsterpartiet yrkade bifall till S yrkande om att verksamheten på sikt ska kunna bedrivas i
egen regi.
Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 211221
Ärende 14. Huvudvärksvården Region Skåne

Vänsterpartiet yrkade på en extra att-sats för att tydliggöra syftet med översynen och
garantera en god tillgänglighet i hela Skåne. Att enbart bifalla en översyn utan några som
helst riktlinjer riskerar att hamna väldigt fel.
Vårt yrkande var: att översynen fokuserar på verksamhet i egen regi, med geografiskt god
tillgänglighet i hela Skåne
Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.
För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 15. Plan för att öka vaccinationsgraden i områden där vaccinationsgraden är låg
Socialdemokraterna välkomnar att nämnden valde att ställa sig bakom vårt förslag om att ta
fram en plan för att öka vaccinationsgraden i områden där den i nuläget är låg. Det rör sig
huvudsakligen om socialt utsatta områden, där befolkningens hälsa och tillgången till vård
generellt sett var sämre också innan pandemin. Om vaccinationsgraden är låg, även i mindre
områden, så innebär det en ökad risk för nya klusterutbrott, vilket inte bara en fara för de som
bor i de berörda områdena utan också för resten av samhället. Det är därför angeläget att
prioritera insatser för att säkerställa en hög vaccinationsgrad i hela Skåne.
Vårdcentralerna har en nyckelroll i arbetet för att öka vaccinationsgraden i socialt utsatta
områden, men de är redan under hård press. De måste få förutsättningar att klara både
vaccinationen och sitt vanliga uppdrag och vi ville därför ge hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att särskilt se över behovet av ytterligare resurser till vårdcentralerna under
framtagandet av planen. Vi ville också ge ett särskilt uppdrag att undersöka om ökad tillgång
till drop-in-vaccination kunde vara ett effektivt sätt att höja vaccinationsgraden i berörda
områden. Slutligen begärde vi också att planen skulle redovisas skriftligt för nämnden för att
öka transparensen samt möjliggöra uppföljning och utkrävande av politiskt ansvar. Vi beklagar
att nämnden inte ställde sig bakom dessa tilläggsyrkanden och reserverar oss följaktligen mot
det beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 211221
Ärende 15. Plan för att öka vaccinationsgraden i områden där
vaccinationsgraden är låg

Vänsterpartiet yrkade bifall till S yrkande om att i arbetet med planen särskilt beakta eventuellt
behov av ytterligare resurser till vårdcentralerna för vaccinationsuppdraget, inklusive
möjligheten att införa en differentierad stickersättning.
Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 16. Förlängning av finansiering av ReproUnion
Socialdemokraterna ser positivt på att det blocköverskridande stödet för ReproUnion är fortsatt
starkt och att nämnden följaktligen valt att förlänga finansieringen under 2022. Det är ett viktigt
projekt som samlar spetskompetens och samordnar kunskap och patientunderlag från båda sidor
av Öresund. Tack vare detta gränsöverskridande samarbete ligger Öresundsregionen nu i
framkant när det gäller reproduktionsforskning, med goda utsikter att bli världsledande. Vi
hoppas därför att det starka och breda politiska stödet för att driva projektet vidare ska hålla i
sig även under den kommande treårsperioden 2023-2025.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 17. Motion. Systematisk Peer-support för hivpositiva i Skåne
Med rätt behandling är hiv inte längre en dödlig sjukdom och smittar inte heller genom sexuella
kontakter. Men hivpositiva har fortfarande betydligt sämre hälsa än befolkningen i stort. De
drabbas hårdare av hjärt-kärlsjukdom, benskörhet, diabetes, njursjukdom och cancer. Stigma,
skam och diskriminering bidrar också till en sämre psykisk hälsa, till exempel ökad risk för
depression. Peer-support är en väl beprövad metod och strukturerade samarbeten mellan vården
och patientorganisationerna finns i flera andra länder. Där har också metoden kunnat utvärderas
vetenskapligt och enligt tillgänglig forskning har den visat sig visat sig leda till större följsamhet
avseende medicinering, minskad dödlighet, bättre psykisk hälsa, säkrare sexuellt beteende och
ökad trygghet i att berätta för andra om att man har hiv.
Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt hur lättvindigt det borgerliga regionstyret väljer
att avfärda motionen. Den tillgängliga forskningen adresseras inte alls. Istället nöjer man sig
med att konstatera att eftersom infektionsklinikerna redan delar ut information om den
verksamhet som idag bedrivs av ideella organisationer som Positiva Gruppen Syd så finns det
inget behov av ytterligare insatser. Om man hade brytt sig om att inhämta synpunkter och
faktaunderlag direkt från Positiva Gruppen Syd så hade man kunnat få reda på att de frågar alla
som söker sig till dem för peer-support hur de fick information om verksamheten och ytterst få
svarar då att de fått det via infektionsklinikerna. Det tyder på att det finns ett behov av att arbeta
mer strukturerat från regionens sida.
I motionssvaret konstateras också, helt korrekt, att peer-support bidrar till ett personcentrerat
arbetssätt. Av detta följer dock inte, som motionssvaret försöker göra gällande, att peer-support
bara kan införas som en del av ”arbetet med framtidens hälsosystem och gemensam struktur för
personcentrering och delaktighet.” I så fall hade man uppenbarligen inte heller kunnat införa
den mycket framgångsrika peer-support-verksamhet som sedan länge bedrivs inom psykiatrin.
Det stämmer också att ett strukturerat arbete med peer-support kräver ”ställningstagande till
modell, vilka som är involverade, kvalitetssäkring, utbildning/kompetens hos peer-supporters,
finansiering mm.” Det är precis det som motionen föreslår att man ska börja arbeta med,
tillsammans med berörda patientorganisationer. Vi föreslog därför att motionen skulle bifallas.
Då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
1

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 18. Motion. Utveckla vårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och som motionen understryker har
det av allt att döma också förvärrats under pandemin. Hälso- och sjukvården är troligtvis den
samhällsinstitution som har bäst förutsättningar för att upptäcka våld i nära relationer och därför
är det viktigt att säkerställa att detta arbete bedrivs på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt i
alla relevanta delar av hälso- och sjukvården. Vi vet att till exempel mödravården generellt
ligger väldigt långt fram i detta arbete, samtidigt som det inom andra verksamhetsområden inte
finns samma kunskap och lika väl etablerade rutiner.
Vårdprogrammet mot våld i nära relationer är väl genomarbetat och har fört med sig betydande
förbättringar, men sedan det infördes 2018 har det, som motionssvaret också konstaterar, endast
uppdaterats genom mindre justeringar och tillägg. Vi menar därför att det är dags att göra en
mer genomgripande översyn av den skånska hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära
relationer, i synnerhet mot bakgrund av den förvärrade situation som pandemin orsakat och de
erfarenheter som det fört med sig. Vi föreslog därför att motionen skulle bifallas och då vårt
yrkande inte vann nämndes stöd reserverar vi oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

1

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 211221
Ärende 18. Motion. Utveckla vårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor

Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.
Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21.
Ärende 20 ”Motion inför ett regionalt huvudvärkscentrum”
Huvudvärkssyndrom anses utgöra en av de tio viktigaste orsakerna till funktionsnedsättning i
befolkningen. Några av de vanligaste tillstånden är migrän och spänningshuvudvärk, men inom
sjukdomsområdet ingår mer än hundra underdiagnoser. Mer än 1,4 miljoner svenskar, varav cirka
142 000 skåningar, är drabbade av migrän i olika former och svårighetsgrad.
I brist på adekvat hjälp utvecklar en del överförbrukning av smärtläkemedel som förvärrar
huvudvärken. Det finns flertalet berättelser från huvudvärksdrabbade patienter som vittnar om
flera år av kamp med vården för att få en korrekt diagnos och behandling.
Vi Sverigedemokrater anser att vi måste göra mer för denna patientgrupp, Vi anser att ett
regionalt helhetsgrepp måste tas inom verksamhetsområdet. Ett utvidgat uppdrag tillsammans
med tillförsel av huvudvärkskompetens och nödvändig finansiering på ett regionalt
huvudvärkscenter tror vi är lösningen.
Det finns idag ojämn tillgång till att få träffa specialist på de skånska
neurologimottagningarna om man har svårare migrän och tillgängligheten
avseende behandling skiljer sig mellan sjukhusen. Framförallt inom SUS har det
varit svårt med tider.
Det är glädjande att motionens första att-sats bifalls. Vi anser dock att även att-sats två bör
bifallas.
Med hänvisning till ovanstående yrkar 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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Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 211221
Ärende 20. Motion. Inför ett regionalt huvudvärkscentrum

Vänsterpartiet menar att motionens första att-sats borde besvarats utifrån vårt yrkande på den
översyn av verksamheten som nämnden behandlat på samma sammanträde. En översyn utan
några riktlinjer kan hamna väldigt fel.
Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 21. Motion. Etablera fler tandvårdskliniker utanför de större städerna
Motionssvaret verkar utgå från en ovanligt snäv definition av vad det innebär att planera
tandvården med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård, där ordet behov enbart
förstås i termer av socio-ekonomiska variabler. Vi instämmer till fullo i att socio-ekonomiska
faktorer och den risk för ohälsa som de medför ska ha en central roll i planeringen av
tandvården, såväl som övrig hälso- och sjukvård, men anser att det också finns andra viktiga
aspekter att ta hänsyn till, såsom behovet att ha tillgång till en tandvårdsklinik inom rimligt
avstånd även om man bor i mindre orter eller på landsbygden.
Vi menar att det också är fullt möjligt – och därtill önskvärt – att styra mot båda dessa mål
genom att fortsätta vikta vårdersättningen efter CNI samtidigt som man inför en särskild
ersättning för att underlätta etablering och drift av mottagningar i de mer glest befolkade delarna
av Skåne. Vi vet också att det borgerliga styret egentligen håller med oss om detta, eftersom vi
nyligen i bred politisk enighet införde precis en sådan geografisk ersättning inom vårdvalet för
vårdcentraler. Därmed framstår deras motstånd mot att utreda hur en sådan ersättning skulle
kunna införas också inom vårdvalen för tandvård som minst sagt inkonsekvent, och deras
argumentation i motionssvaret som närmast irrelevant. Vi stod följaktligen fast vid att motionen
borde bifallas och 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 211221
Ärende 21. Motion. Etablera fler tandvårdskliniker utanför de stora städerna

Vänsterpartiet menar att motionen borde bifallits.
Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander
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Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21
Ärende 24. Remiss. Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar
Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och att
den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Det uttalade
syftet med privata sjukvårdsförsäkringar är att den som tecknar dem ska få vård snabbare än de
annars hade fått. Det vill säga än vad de hade fått om enbart deras behov av vård hade fått styra.
Privilegiet att få gå före i vårdkön är själva produkten som säljs, vilket inte minst framgår tydligt
i försäkringsbolagens marknadsföring. Därmed finns bara två möjligheter: Antingen har de runt
700 000 svenskar som idag omfattas av en privat sjukvårdsförsäkring blivit lurade att köpa en
produkt som inte levererar vad den lovar, vilket får anses vara högst osannolikt. Eller så är
produktbeskrivningen korrekt och i så fall utgör privata sjukvårdsförsäkringar ett allvarligt hot
mot den principen om vård efter behov och i förlängningen mot hela den svenska
välfärdsmodellen.
Det var därför angeläget att det tillsattes en utredning med direktiv att analysera
undanträngningseffekterna som privata sjukförsäkringar lett till inom hälso- och sjukvården och
utarbeta förslag som säkerställer att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte får vård
snabbare en andra patienter, samt begränsar hur hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs
enligt avtal med regionen får finansieras. Därför är det också diskrepansen mellan dessa direktiv
och det betänkande som Region Skåne nu fått möjlighet att yttra sig över ett allvarligt problem.
Vi instämmer i det särskilda yttrande som lämnats av två av utredningens experter (s. 535-543),
som konstaterar att utredningen förvisso genomfört sitt arbete med noggrannhet, men att dess
resultat är ofullständigt eftersom man valt en alltför smal tolkning av uppdraget. I direktiven
uttrycks välgrundade farhågor om att de privata sjukförsäkringarna riskerar att leda till en
utveckling bort från behovsstyrd vård på lika villkor för hela befolkningen och på väg mot en
efterfrågestyrd ojämlik vård, där patientens samhällsställning och ekonomi blir styrande. Trots
detta undviker utredningen analyser, ställningstagande och förslag som i sak och inom en rimlig
tidshorisont skulle kunna adressera dessa farhågor genom att begränsa privata sjukförsäkringars
påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård eller stärka invånarnas tillit till
välfärdssystemet. Utredningen noterar att kunskapen behöver stärkas om hur privata
sjukvårdsförsäkringar fungerar i praktiken, t.ex. hur mycket försäkringarna nyttjas, vilka det är
som nyttjar dem och vilken vård som finansieras via försäkring. Det stämmer, och just därför
är det en anmärkningsvärd brist att utredningen i så stor utsträckning väljer att avstå från att
bidra till denna kunskap genom att resonera vidare kring befintlig kunskap och analysera de
data som faktiskt finns tillgängliga.
Ur direktiven framgår till exempel att utredningen ska ”föreslå författningsförslag, eller andra
åtgärder som utredaren finner motiverade, som i möjligaste mån säkerställer att patienter med
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privata sjukvårdsförsäkringar inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan sådana försäkringar.” Utredningen
konstaterar att det mycket riktigt är så att personer med privat sjukvårdsförsäkring i genomsnitt
både får vård och remiss till offentligt finansierad vård snabbare än personer utan sådana
försäkringar, trots att det inte finns något som tyder på att försäkringspatienterna i genomsnitt
har större medicinska behov. Trots detta lämnar den varken några författningsförslag eller
förslag om andra åtgärder, och resonerar inte heller vidare kring om de konstaterade
sakförhållandena är förenliga med vård på lika villkor. Analysen stannar istället vid
observationen att det är osäkert hur lagens krav på att den som har störst behov ska ha företräde
till vården ska tillämpas, eftersom den bestämmelsen gäller först när behovet är prövat.
De förslag utredningen lägger fram inriktar sig på bättre datainsamling, mer kunskap och ökade
tillsynsmöjligheter. Som påpekas i det särskilda yttrandet kan detta vara ett första steg mot
reglering, men internationella erfarenheter visar att när effekterna av privata
sjukvårdsförsäkringar är så stora att de kan mätas direkt så är risken stor att det inte längre är
politiskt möjligt att införa regleringar. Om man i enlighet med utredningens direktiv vill
säkerställa att privata sjukvårdsförsäkringar inte leder till att huvudprinciperna för svensk hälsooch sjukvård åsidosätts eller att tilliten till densamma urholkas är det därför inte tillräckligt att
avvakta införandet av utredningens förslag och insamlingen av mer data innan mer
verkningsfulla åtgärder vidtas.
Sammanfattningsvis vill vi understryka att den avgörande bristen hos utredningen inte ligger i
hur de enskilda förslagen är utformade utan i att de sammantaget är långt ifrån tillräckliga
utifrån de direktiv som utredningen haft att förhålla sig till. Därmed instämmer vi även i det
särskilda yttrandets slutsats att en ny utredning av privata sjukförsäkringars påverkan på
offentligt finansierad hälso- och sjukvård bör tillsättas snarast, och då med än tydligare
utformade direktiv. Vi yrkade följaktligen att förslaget till yttrande skulle justeras i enlighet
med ovanstående resonemang och då vårt yrkande inte vann nämndens stöd reserverar vi oss
mot beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud

2

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 211221
Ärende 24. Remiss. Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar

Vänsterpartiet yrkade bifall till socialdemokraternas yrkande och vill i synnerhet lyfta fram den
kritik som lämnats av två av utredningens experter, som konstaterar att utredningen förvisso
genomfört sitt arbete med noggrannhet, men att dess resultat är ofullständigt eftersom man valt
en alltför smal tolkning av uppdraget.

Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Hälso- och sjukvårdsnämnden 211221
Ärende 26. Svar på initiativärende. Se till att Flyktinghälsan får finnas kvar

Vänsterpartiet yrkade bifall till miljöpartiets yrkande om att bifalla initiativärendets andra attsats om att återkomma med förslag på hur tillgängligheten till den vård som asylsökande och
papperslösa idag har rätt till kan bli bättre i hela Skåne

Då nämnden inte biföll vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

Protokollsanteckning
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-21.
Ärende 25 ”Svar på initiativärende. Se till att flyktinghälsan får vara kvar”
Sveriges Radio Ekot rapporterar att antalet personer som vistas illegalt i landet som söker vård
ökar och som en följd av det även kostnaderna. Mellan 2014 och 2020 har kostnaden för vården i
de tre storstadsregionerna omkring Stockholm, Göteborg och Malmö stigit från 88 miljoner
kronor till 270 miljoner kronor per år.
På flyktinghälsan i Malmö pekar man ut Migrationsverkets handläggningar och antalet avslag som
avgörande då flera personer som vistas illegalt i landet stannar kvar och söker vård i Sverige. Till
Ekot säger en företrädare för Flyktinghälsan: ”Jag har märkt av att vi har väldigt många som är
papperslösa. Beroende på hur Migrationsverkets regler ser ut för handläggande så varierar det
också. Ju fler de ger avslag ju fler blir ju gömda, papperslösa som stannar kvar och söker vård.”
Flyktingmottagande är i allra högsta grad en statlig angelägenhet, och vi anser således att staten
ska stå för räkningen. Pengar ska inte tas från Region Skånes hälso- och sjukvårdsbudget, utan
räkningen bör skickas direkt till staten. Sveriges regering har tagit beslut om att minska nivåerna
av flyktingmottagande till lägsta-nivån enligt EU. Utifrån detta bör behovet av Flyktinghälsan
minska, då flyktingströmmen ska och har minskat.
Vidare är också den verksamhet som bedrivs på Flyktingshälsan något som inryms inom alla
vårdcentralers ansvarsområde och således en verksamhet som inte ska koncentreras till Malmö,
och specialdestineras medel.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Marlen Ottesen (SD)
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