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Övriga anmälningsärenden
Ärendebeskrivning
I det här 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 vissa kopior till sammanträdet eller
nämndens registrator.
Beslutsunderlag
Förvaltningens anmälan 2013-10-24
Sammanställning 2013-10-24
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Verksamhetsstyrning och stöd

SAMMANSTÄLLNING
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Övriga anmälningsärenden
Inkomna remisser:
Remiss från Utbildningsdepartementet av betänkandet Kvinnor och barn i rättens
gränsland, SOU 2012:45 (HSN 1309-1062)
Remiss av motion 2013:14 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att landstinget behöver ta ett
större ansvar för fokhälsoläget i Stockholms län (HSN 1309-1070)
Remiss av motion 2013:18 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om att inrätta en social
investeringsfond för att öka folkhälsan i länet (HSN 1309-1072)
Remiss av motion 2013:13 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om vård och kvalitativt
omhändertagande i det akuta skedet av män som utsatts för sexuella övergrepp och
våldtäkt (HSN 1309-1074)
Remiss - RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet
(HSN 1310-1099)
Remiss från Socialstyrelsen: Kapacitet vid karantänshamnar och karantänsflygplatser vägledning utifrån det internationella hälsoreglementet (HSN 1310-1112)
Inbjudan till remissmöte från Socialdepartementet avseende utveckling av den svenska
takprismodellen för äldre läkemedel m.m. (HSN 1310-1116)
Remiss av regelverk för Journal på nätet från Center för eHälsa i samverkan
(HSN 1310-1124)
Remiss från Socialstyrelsen - Vägledning för vård av extremt för tidigt födda barn
(HSN 1310-1139)
Inbjudan till remissmöte från Socialdepartementet med anledning av Socialstyrelsens
hemställan att MERS-CoV och fågelinfluensan A(H7N9) läggs till i bilaga 1 till
smittskyddslagen (2004:168) (HSN 1310-1143)
Remiss från Socialdepartementet av delbetänkandet SOU 2013:45 Rätt information Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (HSN 1310-1152)
Ärenden från Patientnämnden:
Principärende - Patientnämndsärende gällande bristande information om avgifter m m,
Neuro Center S:t Göran (PaN V1208-03386, V1209-03659, V1209-03661, V1210-04308
och V1210-04433) (HSN 1304-0419) samt svar.
Patientnämndsärende om brister i remisshantering och information
(PaN V1207-0303558). Återföring av genomförda förbättringsåtgärder och
effekterna av dessa (HSN 1301-0120).

