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Förslag till godkännande av ansökan om auktorisation
avseende planerad rehabilitering för patienter med
lymfödem
Ärendebeskrivning
I detta ärende framläggs förslag till beslut om godkännande avseende
auktorisation av verksamhet gällande planerad lymfödemrehabilitering.
Verksamheten omfattar sluten vård och dagvård.
Planerad rehabilitering innebär att insatser görs för patienter som kommer
till rehabiliteringsanläggning från eget boende.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2010-10-01
Förslag till godkännande om auktorisering av verksamhet gällande
planerad rehabilitering inom området lymfödem, bilaga 1
Granskningsprotokoll, bilaga 1.1
Vårdutbud med tidigare auktoriserade och i detta ärende föreslagen
vårdgivare gällande planerad rehabilitering inom områdena neurologi,
onkologi och lymfödem, bilaga 2
Ärendets beredning
Ärendet har MBL förhandlats.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

godkänna auktorisation av Reaktivering Furuhöjden AB,
organisationsnummer 556407-1693, inom planerad lymfödemrehabilitering med verksamhet belägen i Täby

att

uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Reaktivering
Furuhöjden AB vars verksamhet godkänts för auktorisation och som
avser starta verksamheten 2010-11-01

att

omedelbart justera beslutet.
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Förvaltningens motivering till förslaget
Den verksamhet som föreslås godkännas bedrivs av Reaktivering
Furuhöjden AB vilken har bedömts med utgångspunkt från de regler för
vårdval och auktorisation som fastställdes av Hälso- och sjukvårdsnämnden
2009-05-26.
Av Allmänna villkor i Regelboken punkt 9, Tillgänglighet, framgår att
”Vårdgivaren ansvarar för att det finns för verksamheten ändamålsenliga
och verksamhetsanpassade lokaler och utrustning. De lokaler och den
utrustning som är avsedda för patienter skall vara anpassade och
tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar.”
Reaktivering Furuhöjden AB
Reaktivering Furuhöjden AB bedriver redan verksamhet inom områdena
neurologi och onkologi. Deras lokaler är lämpade för uppdraget och
uppfyller ställda krav på tillgänglighet för personer med olika
funktionsnedsättningar.

Vårdgivaren föreslås bli godkänd för auktorisation inom området
lymfödem.
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