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Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens
beredningsutskotts sammanträde
Tid:
Plats:

2021-01-07 kl. 09:00-10:20
Teams (deltagande på distans för samtliga)
Ordföranden befinner sig på Kanalgatan 4 B, 29153 Kristianstad

Beslutande
Gilbert Tribo (L), ordförande
Anna-Lena Hogerud (S), vice ordförande
Anna Mannfalk (M)
Per Einarsson (KD) tjänstgörande ersättare för Birte Sandberg (C)
Carina Svensson (S)
Camilla Nordström (SD) tjänstgörande ersättare för Marlen Ottesen (SD)
Övriga
Agneta Lenander (V) närvarar enbart på § 2 punkt 3 kl. 09:30-10:20
Mätta Ivarsson (MP) närvarar enbart på § 2 punkt 3 kl. 09:30-10:20
Katarina Jonasson, stabschef
Maria Landgren, läkemedelschef
Per Hagstam, överläkare
Amir Jawad, politisk sekreterare (L)
Lynn Thulin, politisk sekreterare (M)
Jonas Nilsson, politisk sekreterare (S)
Fredrik Johansson, sekreterare

§ 1 Val av justeringsperson
Carina Svensson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

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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§ 2 Verksamhetsinformation
1. Interimslösning Drift av viss specialistvård.
2. Reviderad sammanträdesplan med anledning av regionstyrelsens beslut
om budgetprocess för 2021.
3. Statusrapport om vaccination mot covid-19. Läkemedelschef Maria
Landgren och överläkare Per Hagstam. Denna punkt behandlades sist på
dagordningen efter § 3.

§ 3 Upphandlingsunderlag endokrinkirurgi
Ärendenummer: 2020-POL000584
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskotts beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott fastställer
upphandlingsdokument gällande endokrinologisk kirurgi.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Sammanfattning
I detta ärende fastställer hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott
upphandlingsdokumentation i upphandling av kompletterande vård inom
vårdområde endokrin kirurgi med inriktning på godartade sjukdomar i
sköldkörtel (thyroidea) och bisköldkörtel (parathyroidea).
Yrkanden
Gilbert Tribo (L) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar:
− i första hand att ärendet återremitteras i syfte att utreda förutsättningarna
för den föreslagna upphandlingen. Denna utredning ska innefatta en kartläggning av behoven, en risk- och konsekvensanalys, i synnerhet ur ett
personalförsörjnings- och patientperspektiv, samt en utvärdering av förutsättningarna för att istället utföra dessa operationer, eller delar av dem,
i egen regi.
− i andra hand att ärendet avslås och att hälso- och sjukvårdsdirektören får
i uppdrag att ta fram ett förslag för att utöka kapaciteten inom endokrinkirurgi i egen regi motsvarande minst 150 operationer per år.
Gilbert Tribo (L) yrkar avslag på Anna-Lena Hogeruds (S) förstahands- och
andrahandsyrkande.
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Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras
idag och finner att hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott har beslutat
att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena i sak och finner att hälso- och
sjukvårdsnämndens beredningsutskott har bifallit hans yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-12-17
2. Upphandlingsdokument

Vid protokollet

Fredrik Johansson
Sekreterare

Justerat 2021-01-07

Gilbert Tribo
Ordförande

Region Skåne

Carina Svensson
Ledamot

Reservation
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2021-01-07
Ärende 3. Upphandlingsunderlag endokrinkirurgi
Som vi framförde redan vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2020-11-13 så saknas
det helt underlag för att kunna bedöma lämpligheten i att genomföra den föreslagna
upphandlingen. Vi har inte fått se någon kartläggning av behoven av den aktuella vården och
hur den föreslagna upphandlingen skulle bidra till att uppfylla dem. Inte heller har någon riskoch konsekvensanalys genomförts, trots att privatisering av kirurgisk verksamhet riskerar att
förvärra kompetensbristen på de skånska sjukhusens redan hårt pressade kirurgiska
avdelningar, samt att det även kan innebära risker för patientsäkerheten att flytta ut så avancerad
kirurgi i extern regi. Dessutom har man avstått från att utforska alternativet att istället expandera
befintlig endokrinkirurgisk verksamhet och utföra dessa operationer, eller delar av dem, i egen
regi. Vi tvingas konstatera att dessa brister dessvärre inte åtgärdats i samband med att det
föreliggande upphandlingsunderlaget tagits fram.
Socialdemokraterna är angelägna om att åtgärder vidtas så skyndsamt som möjligt för att
förbättra tillgängligheten inom den skånska vården och komma till rätta med den vårdskuld som
byggts upp under pandemin. Det vore dock ansvarslöst att fatta beslut om en så storskalig
privatisering av så avancerad vård utan att ha fått ta del av något som helst underlag. Vi föreslog
därför att ärendet skulle återremitteras och ovanstående brister åtgärdas. När det förslaget
röstades ned föreslog vi i andra hand att ärendet skulle avslås och att de avsatta resurserna
istället skulle läggas på att utöka den endokrinkirurgiska verksamheten i egen regi. Då inte
heller detta förslag vann beredningsutskottets stöd väljer vi att reservera oss mot beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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