Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämnden

PROTOKOLL §§ 40-49
Datum

2022-11-10
1 (8)

Protokoll från Psykiatri-, habilitering- och
hjälpmedelsnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2022-11-10 kl.09:30-14:30
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Innan mötet öppnades fick nämnden besök av revisionsgruppen för utvärdering
av mandatperioden.

Beslutande
Per Einarsson (KD)
David Liljedahl, tjänstgörande ersättare för Charlotte Bossen (C)
Maria Wharton-Stjärnskog (S), 2:e vice ordförande
Bo Silverbern (M), tjänstgörande ersättare för AnnSofie Thuresson (M)
Albin Schyllert (M)
Adrian Borin (M), tjänstgörande ersättare för Julia Leliévre (M)
Anders Månsson (S), tjänstgörande ersättare för Susanne Bäckman (L)
Conny Bäck (S)
Birgitta Eriksson (S)
Monica Ero (S)
Louise Arndt (MP)
Anneli Eskilandersson (SD)
Ewa Bejvel (SD)
Ersättare
Torsten Nyman (S)
Gunilla Wahlberg (V)
Jan-Åke Isaksson (SD)
Övriga
Katarina Hartman, förvaltningschef
Karin Wuttke, strateg
Per Johansson, ekonomichef

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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Jesper Petersson, kunskapsstyrning (kl.11:30-12:00)
Pernilla Svartling, HR-chef (kl.10.20-11.20)
Cathrin Berthelson, HR-strateg (kl. 10:50-11:20)
Mikel Reingsdahl, verksamhetschef (kl.10:30-14:30)
Maria Nermark, facklig representant
Alexander Holmstedt, facklig representant
Charlotte Neurén, politisk sekreterare (KD)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S) (kl.10-12)
Lovisa Eriksson, sekreterare

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

§ 41 Verksamhetsinformation
•

Förvaltningschef informerar, Katarina Hartman

•

Riskanalys inför 2023, Karin Wuttke

•

Månadsuppföljning efter september/oktober, Per Johansson

•

Kunskapsbaserad vård och HTA, Jesper Petersson

•

Information om hjälpmedel ”Innowalk”, Mikael Reingsdahl

•

Dialog kompetensförsörjningsplan, Cathrin Berthelson och Pernilla
Svartling

§ 42 Anmälan av informationshandlingar oktober PHHN
Ärendenummer: 2022-POL000002
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 2022-10-13
2. RF § 63 Breddinförande av servicevärdar - bemanning och rätt använd
kompetens
3. Beslut om rehabilitering i varmt klimat sommaren 2023
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4. Beslut om rehabilitering i varmt klimat våren 2023

§ 43 Anmälan av delegationsbeslut november PHHN
Ärendenummer: 2022-POL000001
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 2022-11-03
2. PHHN BU § 14
3. Ordförandebeslut angående remiss ”Handlingsplan för en långsiktig
utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med
dövblindhet”
4. Delegationsbeslut september 2022
5. Delegationsbeslut oktober 2022
6. 2022 sept Delegationsbeslut R&S LSS

§ 44 Inventering för ökat inflytande och delaktighet från
brukarorganisationer inom psykiatri, habilitering och hjälpmedel
Ärendenummer: 2022-POL000223
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden lägger inventeringen till handlingarna.
Sammanfattning
Nämnden uppdrog vid sammanträde 2022-06-17 förvaltningschefen att
inventera de olika sammanhang som finns inom förvaltningen för inflytande och
delaktighet för idéburen sektor. Detta ärende återrapporterar denna inventering.
Vidare ska arbete genomföras inom förvaltningen och med nämnden för
utveckling av former för delaktighet inom nämndens verksamheter.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-10-14
2. Inventering delaktighet och inflytande för idéburen sektor
3. Beslut PHHN § 25 2022-06-17

§ 45 Revidering av hjälpmedelshandboken gällande förskrivning av
tyngdtäcke
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Ärendenummer: 2022-POL000364
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Region Skåne ansvarar för stöd och rådgivning vid utprovning av
tyngdtäcke.
Protokollsanteckning
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Yrkanden
Maria Wharton-Stjärnskog (S) yrkar, med instämmande av David Liljedahl (C)
och Louise Arndt (MP), avslag på att-sats 1 (Nämnden reviderar befintlig
hjälpmedelsanvisning gällande förskrivning av tyngdtäcken som hjälpmedel)
och 2 (Tyngdtäcken erbjuds inte som ett subventionerat hjälpmedel i Region
Skåne utan ses som en konsumentprodukt).
Albin Schyllert (M) yrkar, med instämmande av Annelie Eskilandersson (SD)
bifall till ordförandes förslag till beslut.
Ordförande ställer avslag mot bifall och finner att nämnden beslutat i enlighet
med hans förslag till beslut.
Votering begärs och nämnden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla ordförandes förslag till beslut röstar JA.
Den som vill bifalla avslagsyrkandet från Maria Wharton-Stjärnskog m.fl. röstar
NEJ.
Voteringen utföll med 6 JA-röster och 7 NEJ-röster vilket innebär att nämnden
avslagit att-sats 1 och 2.
JA-röster gavs av: Bo Silverbern (M), Albin Schyllert (M), Adrian Borin (M),
Annelie Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD) och Per Einarsson (KD)
NEJ-röster gavs av: Anders Månsson (S), Conny Bäck (S), Monica Ero (S),
Birgitta Eriksson (S), Louise Arndt (MP), Maria Wharton-Stjärnskog (S) och
David Liljedahl (C)
Sammanfattning
Med anledning av Medicintekniska produktrådets (MTP-rådet) rekommendation
att regionerna inte längre ska subventionera tyngdtäcken
har kunskapsstyrningen inom Region Skåne därför föreslagit att
rekommendationen bör följas.
Förvaltningen har undersökt möjliga alternativ då en förändring kommer att
påverka och eventuellt öka läkemedelsförskrivning. Framöver kommer patienter
i behov av tyngdtäcken hänvisas till konsumentmarknaden.
Hjälpmedelsverksamheten har med anledning av detta föreslagit att inrätta en ny
funktion för rådgivning kring konsumentprodukter där tyngdtäcken kan ingå.
I ärendet finns följande dokument
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1. Beslutsförslag 2022-10-11
2. Beslutsunderlag - Avveckling anvisning
3. Ekonomiska konsekvenser tyngdtäcken
§ 46 Skrivelse gällande behovet av utbildningsplatser för tecken- och
dövblindtolkar
Ärendenummer: 2022-POL000363
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden godkänner skrivelse och skickar den till
utbildningsdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet.
Sammanfattning
Region Skånes tolkverksamhet har sedan en tid tillbaka haft svårigheter
gällande rekrytering av personal. Detta leder i förlängningen till att
tillgängligheten till vardagstolkning för medborgarna minskar. En av
anledningarna till detta är bristen på utbildningsplatser för tolkar i Skåne. Med
anledning av detta skickar nämnden en skrivelse till utbildningsdepartementet
och arbetsmarknadsdepartementet för kännedom och med en önskan om åtgärd.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-10-13
2. Skrivelse gällande behovet av teckenspråks- och dövblindtolkar i Region
Skåne

§ 47 Skrivelse gällande ökade kostnader och ökat behov av rättspsykiatri i
Region Skåne
Ärendenummer: 2022-POL000354
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden översänder skrivelse gällande de högt ökade kostnaderna och
det ökade behovet av rättspsykiatrisk vård till justitiedepartementet.
Sammanfattning
Vid sammanträde med nämnden 2022-06-17 fick förvaltningschefen i uppdrag
att ta fram en skrivelse som betonar det ökade behovet av rättspsykiatrisk vård
då antalet som döms till psykiatrisk vård ökar markant. Skrivelsen innehåller
även de ekonomiska konsekvenserna av det ökade inflödet patienter av till
rättspsykiatrin. Detta ärende innehåller denna skrivelse och skickas till
justitiedepartementet.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-09-21
2. Skrivelse Rättspsykiatrin ökade kostnader och ökade behov
3. Behovsanalysrapport - utökning av vårdplatser vid rättspsykiatriska
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enheter i Region Skåne
4. Behovsanalysrapport - utökning av psykiatriska vårdplatser för
psykiatrisk vård av personer i häkte och anstalt i Region Skåne
§ 48 Svar på initiativärende Säkra den psykiatriska akutsjukvården i hela
Skåne
Ärendenummer: 2022-POL000274
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden bifaller initiativärendet.
Protokollsanteckning
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Yrkanden
Maria Wharton-Stjärnskog (S) yrkar, med instämmande av David Liljedahl (C)
och Louise Arndt (MP), bifall till initiativärendet.
Albin Schyllert (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut, alltså att
initiativärendet anses besvarat.
Ordförande ställer bifall till initiativärendet mot hans förslag till beslut om
besvarande och finner att nämnden beslutat anse initiativärendet besvarat.
Votering begärs och nämnden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill anse initiativärendet besvarat röstar JA.
Den som vill bifalla initiativärendet röstar NEJ.
Voteringen utföll med 6 JA-röster och 7 NEJ-röster vilket innebär att nämnden
bifallit initiativärendet.
JA-röster gavs av: Bo Silverbern (M), Albin Schyllert (M), Adrian Borin (M),
Annelie Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD) och Per Einarsson (KD)
NEJ-röster gavs av: Anders Månsson (S), Conny Bäck (S), Monica Ero (S),
Birgitta Eriksson (S), Louise Arndt (MP), Maria Wharton-Stjärnskog (S) och
David Liljedahl (C)
Sammanfattning
Maria Wharton Stjärnskog (S) har i ett initiativärende förslagit nämnden
att förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med berörd verksamhet och
berörda fackliga företrädare ta fram en handlingsplan för att säkerställa en
långsiktigt hållbar personalförsörjning i östra Skåne, så att den psykiatriska
akutmottagningen kan hållas öppet dygnet runt hela året, inklusive
kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-10-14
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2. Initiativärende "Säkra den psykiatriska akutsjukvården i hela Skåne"
2022-06-17

§ 49 Översyn gällande process för hörselrehabilitering
Ärendenummer: 2022-POL000373
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens beslut
1. Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att genomföra en översyn av
processen för hörselrehabilitering.
Reservation
Samtliga ledamöter från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till bifogad reservation.
Louise Arndt (MP) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Gunilla Wahlberg (V) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Yrkanden
Maria Wharton-Stjärnskog yrkar att utredningen även ska beakta alternativet att
avskaffa rekvisitionssystemet för hörapparater och väga detta alternativ mot de
andra förslagen som utreds samt alternativet att inte göra några förändringar
alls.
Louise Arndt (MP) yrkar bifall till ovanstående yrkande från Maria WhartonStjärnskog (S).
Albin Schyllert yrkar avslag på ovanstående yrkande som Maria-Wharton
Stjärnskog (S) och bifall till ordförandens förslag till beslut.
David Liljedahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Ordförande ställer ovanstående tilläggsyrkande mot avslag och finner att
nämnden beslutat enligt hans förslag till beslut.
Votering begärs och nämnden fastställer följande voteringsordning:
Den som vill bifalla ordförandes förslag till beslut röstar JA.
Den som vill bifalla tilläggsyrkande från Maria Wharton-Stjärnskog (S) röstar
NEJ.
Voteringen utföll med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster vilket innebär att nämnden
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.
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JA-röster gavs av: Bo Silverbern (M), Albin Schyllert (M), Adrian Borin (M),
Annelie Eskilandersson (SD), Ewa Bejvel (SD), David Liljedahl (C) och Per Einarsson (KD)
NEJ-röster gavs av: Anders Månsson (S), Conny Bäck (S), Monica Ero (S), Birgitta Eriksson (S), Louise Arndt (MP) och Maria Wharton-Stjärnskog (S)

Sammanfattning
Utifrån de fortsatta bekymmer som medborgarna upplever i samband med att
man ska välja hörapparat har nämnden uppdraget till förvaltningen att utreda
och föreslå en reviderad process för hörselrehabilitering.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2022-10-14

Vid protokollet

Lovisa Eriksson

Per Einarsson
Ordförande

Region Skåne

Maria Wharton-Stjärnskog
2:e vice ordförande

Vänsterpartiet
Psykiatri, - habilitering och hjälpmedelsnämnden 2022-11-10
Ärende 6 Revidering av hjälpmedelshandboken gällande förskrivning av tyngdtäcke
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet ställer sig bakom beslutet att fortsätta med förskrivningen av tyngdtäcke.
För Vänsterpartiet Gunilla Wahlberg

Vänsterpartiet
Psykiatri, - habilitering och hjälpmedelsnämnden 2022-11-10
Ärende 9 Säkra den psykiatriska akutsjukvården i hela Skåne
Protokollsanteckning
Vänsterpartiet ställer sig bakom Socialdemokraternas Initiativärende.
För Vänsterpartiet Gunilla Wahlberg

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2022-11-10
Ärende 10. Översyn gällande process för hörselrehabilitering
Rekvisitionssystemet för hörapparater granskades av förvaltningen redan 2019. Utredningen
konstaterade att det, tvärtemot intentionerna när det infördes 2011, lett till minskad valfrihet
och egenmakt för patienterna, samt att de enda som tjänade på systemet var de stora tillverkarna
av hörapparater. Region Skånes utredare blev då bara den senaste expertinstansen som sågat
systemet längs fotknölarna. Hörselskadades riksförbund menar att det leder till att
hörselskadade ibland luras att betala tusentals kronor för sämre hörapparater. Statens
medicinsk-etiska råd har avfärdat det som ”inte etiskt godtagbart”.
Socialdemokraternas utgångspunkt är att hälso- och sjukvården ska finnas till för patienternas
skull. Därmed menar vi också att deras intresse av en god hörselrehabilitering är överordnad de
stora hörapparattillverkarnas vinstintresse. Vi har därför vid flera tillfällen föreslagit att
rekvisitionssystemet ska avskaffas. Det borgerliga regionstyret har hittills gjort motsatt
prioritering och till varje pris försvarat vinstintresset.
De röstade ner vårt yrkande 2019 och valde istället att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
nytt informationsmaterial till patienterna. Vi motsatte oss inte detta, men påpekade att det var
osannolikt att ett grundläggande systemfel kunde åtgärdas med ett faktablad. Förvaltningens
utvärdering av informationsmaterialet gav oss rätt i detta. Ingen märkbar förbättring kunde
konstateras. Men återigen svek det borgerliga regionstyret patienterna och valde att låta det
dysfunktionella systemet vara kvar.
Vi väljer att se det som ett gott tecken att de återigen lyfter frågan i ett ärende. Det tyder på att
de åtminstone inser att det finns problem med systemet. Vi har heller inget emot att man på nytt
utreder om systemet kan förbättras i något avseende, även om vi även denna gång vill påtala att
det är osannolikt att de mindre justeringar som övervägs kommer att kunna göra någon större
skillnad. Vi föreslog därför att utredningen åtminstone också skulle få i uppdrag att beakta
alternativet att avskaffa rekvisitionssystemet och väga det mot de andra förslagen som utreds,
samt alternativet att inte göra några förändringar alls. Tyvärr var det borgerliga styret
fortfarande inte beredda att ens överväga detta alternativ, utan valde tillsammans med
Sverigedemokraterna att än en gång sätta det privata vinstintresset framför patienterna och avslå
vårt yrkande. Vi reserverar oss naturligtvis mot beslutet.
För Socialdemokraterna i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden,

Maria Wharton Stjärnskog
1

Vänsterpartiet
Protokollsanteckning
Psykiatri, -habilitering och hjälpmedelsnämnden 2022-11-10
Ärende 10 Översyn gällande process för hörselrehabilitering
Utifrån de fortsatta bekymmer medborgarna upplever i samband med att man ska välja
hörapparat, har nämnde beslutat att det ska göras en översyn av processen. Vänsterpartiet
ser att en del i processen rekvisition hörapparat inte finns med i förslaget. Den sista
undersökningen angående rekvisition hörapparat visade på att förfarandet med rekvisition
spelat ut sin roll. Därför menar Vänsterpartiet att rekvisition hörapparat bör finnas med i
översynen.
För Vänsterpartiet Gunilla Wahlberg

