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Hanteringsordning för beslut om auktorisation för
vårdgivare utanför länet
Ärendet
Det förekommer att vårdgivare auktoriseras, även om de inte är
lokaliserade inom Stockholms län, bl.a. inom vårdvalsområdena
allmäntandvård för barn och ungdomar och specialiserad rehabilitering. Då
beslutsfattandet avseende dessa s.k. utomlänsauktorisationer är oreglerat
föreslås här att beslut om auktorisation – oavsett vilket vårdvalsområde
auktorisationen avser – ska fattas av sjukvårdsutskott Stockholms Stad och
Ekerö.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

delegera till sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö att fatta
beslut om auktorisation för vårdgivare som inte är lokaliserade inom
Stockholms län.

Förvaltningens synpunkter
Idag finns det 14 vårdvalsområden i Stockholms läns landsting och nya
vårdvalsområden håller på att utredas. Beslut om auktorisation fattas
antingen av nämnden eller av ett sjukvårdsutskott (med undantag för beslut
om auktorisation av vaccinatörer som med stöd av delegation beslutas av
hälso- och sjukvårdsdirektören). Vilket av de tre sjukvårdsutskotten som
beslutar om en viss auktorisation beror på var i länet vårdgivaren ämnar
bedriva sin verksamhet. I de flesta fall har det tydliggjorts att det är
nämnden eller utskotten som ska fatta besluten, men i för vissa
vårdvalsområden saknas sådan reglering. Då uttrycklig reglering rörande
utomlänsauktorisationer saknas har beslut om auktorisation hittills fattats
av det utskott som ligger närmast vårdgivaren geografiskt sett.
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Enligt huvudregeln ska beslut om auktorisation fattas av nämnden om
beslutsrätten inte har delegerats (HSN 0811-1259). Eftersom
sjukvårdsutskottens beslutsmandat är kopplat till det geografiska området
bör huvudregeln bli tillämplig och nämnden ska således besluta om
utomlänsauktorisationer. Det har emellertid ansetts önskvärt att delegera
dessa beslut till utskott Stockholm stad och Ekerö. Förvaltningen anser att
besluten ifråga inte är av sådan karaktär att de av principiella skäl borde
fattas av nämnden. Vidare kan konstateras att de flesta auktorisationsbeslut
idag fattas av ett utskott. Förvaltningen ser därmed inte något hinder mot
att hantera utomlänsauktorisationer på detta sätt.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Ärendet medför inga konsekvenser för patientsäkerheten.

Konsekvenser för jämställd och jämlik vård
Ärendet påverkar inte jämställdheten och jämlikheten inom vården.
Miljökonsekvenser
Ärendet medför inga miljökonsekvenser.
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