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Övriga anmälningar
Ärendebeskrivning
I ärendet anmäls för kännedom vissa övriga uppgifter, som har anknytning
till Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet. För ytterligare information
om punkterna i bifogade sammanställning hänvisas till nämndens
sekreterare som har med vissa kopior till sammanträdet eller nämndens
registrator.
Beslutsunderlag
Förvaltningens anmälan 2012-07-20
Sammanställning av anmälningar
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

lägga anmälan till handlingarna.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Övriga anmälningsärenden
Inkomna remisser:

Remiss från Utbildningsdepartementet om Likvärdig utbildning - riksrekryterande
gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning (SOU 2012:24)
(HSN 1206-0670)
Remiss från Idrottsförvaltningen - Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms
stad (HSN 1206-0674)
Remiss från Socialdepartementet om Centralt utbrottsstöd - från fältepidemiologi till
nationellt kunskapsstöd (HSN 1206-0765)
Landstingsrevisorernas projektrapport 1/2012 Vårdrelaterade infektioner - Hur bedrivs
arbetet utifrån fullmäktiges nollvision? (HSN 1206-0798)
Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa
sjukdomar eller funktionsnedsättningar med tillhörande läkarintyg samt förslag till
ändring (HSN 1206-0799)
Remiss från Riksdagens ombudsmän, JO - Begäran om yttrande i anmälan till JO ang
registerutdrag från GVR (HSN 1207-0804)
Remiss från Socialdepartementet - Avseende slutbetänkandet. Gör det enklare!
(SOU 2012:33) från utredningen om översyn av de statliga verksamheterna inom vårdoch omsorgssystemet (HSN 1207-0847)
Remiss från Socialdepartementet - Inspektion för vård och omsorg - en ny effektiv
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (DS 2012:20)
(HSN 1207-0848)
Remiss från Socialdepartementet - Ny myndighet för infrastruktur för vård och apotek
(DS 2012:21) (HSN 1207-0849)
Remiss - Motion 2012:6 Lars Dahlberg (S) och Anna Kettner om upphandling av
försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting (HSN 1207-0862)
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Telefon: 08-123 132 00
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Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, buss 3, 40, 62 och 69
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Ärenden från Patientnämnden:

Patientnämndsärende gällande synpunkter på sjuktransport mellan sjukhus för patient i ett
grannlandsting till Stockholm - PaN V1206-0231252 (HSN 1206-0694)
Övrigt

Enkät från Socialstyrelsen för kartläggning rehabilitering för personer med traumatisk
hjärnskada (HSN 1206-0675)
Enkät från Socialstyrelsen angående ledningssystem för systematiskt patientsäkerhetsarbete, Dnr 5.2-29460/2012 (HSN 1206-0718)
Protestskrivelser från pensionärsorganisationer i Danderyd och Åkersberga ang flytt av
geriatriska kliniken vid Danderyds sjukhus till Sollentuna (HSN 1206-0677)
Protest mot nedläggning av sjukgymnastiken i Saltsjöbaden - Saltis Gym och Rehab
(HSN 1206-0740)
Protestlistor mot privatisering - "sälj inte ut Gröndals psykosmottagning!" (128 namn).
(HSN 1202-0254 Upphandling av vuxenpsykiatri för befolkningen i stadsdelarna
Hägersten, Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen).

