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§ 34 Remiss. Översyn av gränssnittet mellan vårdval
audionommottagning och sjukhusets ÖNH-verksamhet
Ärendenummer: 2020-POL000269
Sjukhusstyrelse Kristianstads beslut
1. Sjukhusstyrelse Kristianstad avger yttrande till Hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt föreliggande förslag.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter från Socialdemokraterna anmäler
reservation enligt bilaga.
Carl Henrik Nilsson (SD) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har till samtliga sjukhusstyrelser och
nämnder remitterat förslag om översyn av gränssnitt mellan Vårdval
audionommottagning och sjukhusens ÖNH-(öron-, näsa- och hals-)
verksamhet.
Yrkanden
Marianne Eriksson (S) yrkar att yttrandet justeras enligt följande:
• Tredje stycket på sida ett som inleds med ”Utredningen drar
slutsatsen...” stryks.
• Sjätte stycket på sida ett avslutas precis innan ordet ”samt”.
• Att hela punkten tre på sida två och tre stryks.
Carl Henrik Nilsson (SD) yrkar att meningen kring att slutsatsen är
missvisande kring att en utökning av vårdvalet inte skulle öka
tillgängligheten ska strykas.
Ordföranden yrkar avslag på både Marianne Erikssons och Carl Henrik
Nilssons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på ordförandens förslag och Marianne
Erikssons yrkande och Carl Henrik Nilssons yrkande och finner att
Sjukhusstyrelse Kristianstad beslutat enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs av Marianne Eriksson. Ordföranden ställer proposition
på vilket av yrkandena från Mariannne Eriksson och Carl Henrik Nilsson
som ska utses som kontraproposition till ordförandes förslag, och finner att
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Sjukhusstyrelse Kristianstad utsett Marianne Erikssons yrkande som
kontraproposition till huvudförslaget.
Sjuhusstyrelse Kristianstad fastställer följande propositionsordning inför
omröstning. Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja. Den som
vill bifalla Marianne Erikssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 3 ja-röster och 3 nej-röster.
Ja-röster ges av Dan Ishaq (M), Karin Axelsson (M) och Patrik Holmberg
(C).
Nej-röster ges av Marianne Eriksson (S), Daniel Petersen (S)
och Carl Henrik Nilsson (SD).
Sjukhusstyrelse Kristianstad har således, med ordförandens utslagsröst,
beslutat bifalla ordförandens förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-18
2. Yttrande 2020-09-18
3. Översyn av gränssnittet mellan vårdval audionommottagning och
sjukhusets ÖNH-verksamhet, Hälso- och sjukvårdsnämnden
2020-05-27
4. Remissbrev. Förnyat uppdrag ungdomsmottagningarna 2020-05-29
5. Rapport översyn av gränssnittet mellan Vårdval audionommottagning
och Öron-näsa-halsmottagningar på sjukhus

Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
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Ärende 5. Remiss – översyn av gränssnitt mellan vårdval audionommottagning och
sjukhusets öron, näsa och halsverksamhet
Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad reserverar sig mot beslutet och vill föra
följande synpunkter till protokollet:
Vi socialdemokrater välkomnar översynen av gränssnitten mellan audionommottagningar och
sjukhusens ÖNH-verksamhet. Vi ställer oss även bakom huvuddelen av innehållet i yttrandet
som lämnats av sjukhusstyrelsen. Det vi vänder oss mot är förslaget i yttrandet att utöka
vårdvalet för audionommottagningar. Vi socialdemokrater var positiva till införandet av
vårdvalet för audionommottagningar 2008 och har inte ändrat uppfattning. Vi är dock kritiska
till att sjukhusstyrelsen föreslår att vårdvalet utökas i strid både med slutsatserna i utredningen
och med remissvaret från psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden som är den nämnd
som ansvarar för vårdvalet.
För Socialdemokraterna i sjukhusstyrelse Kristianstad:

Marianne Eriksson

