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Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum

Måndagen den 20 oktober 2014

Tid

13.00 – 13.40

Plats

Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(V)

Filippa Reinfeldt
Birgitta Rydberg
Lars Joakim Lundquist
Marie Ljungberg Schött
Gunilla Helmerson
Lotta Lindblad Söderman
Anne-Marie Larsson
Petra Larsson
Jens Sjöström
Håkan Jörnehed

(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(KD)
(C)
(S)
(S)
(MP)

Inger Akalla
Pia Helleday
Olle Reichenberg
Catarina Ekeståhl
Lars Tunberg
Ninos Maraha
Margaretha Åkerberg
Stefan Bergström
Barbro Nordgren
Victor Harju
Michel Silvestri

Ordförande
1:e vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
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Övriga

Henrik Almkvist (föredragande), Ann Eva Askensten,
Marika Berggrund, Cecilia Carpelan, Lisbeth Ekebom, Henrik Gaunitz,
Eva Gezelius, Bengt Haglund, Kata Hansson, Beatrice Jansson,
Leif Karnström, Seher Korkmaz, Carin Lundgren, Erik Malm,
Anna Nergårdh, Mats Nilsson, Anne-Marie Norén, Lars Nordgren,
Pernilla Ohlin, Olle Olofsson och Maria Samuelsson Almén

Justeringsdatum

Den 20 oktober 2014 vad gäller paragraferna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 27 och 28

Den 30 oktober 2014 vad gäller protokollet i övrigt.

Anslagsdatum

Den 20 oktober 2014 vad gäller paragraferna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 27 och 28

Den 31 oktober 2014 vad gäller protokollet i övrigt.

Justerat
Filippa Reinfeldt

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Petra Larsson
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§1

Val av justerare

Petra Larsson (S) väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll.

§2

Godkännande av dagordning

Ordföranden informerar att punkten 15 på dagordningen utgår och att en
gemensam skrivelse från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna
behandlas under Övriga frågor. Därefter godkänns dagordningen.

§3

Förslag till tilläggsuppdrag till förfrågningsunderlag enligt lagen
om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig smärta med
eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom
HSN 1409-1213

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 4 mars 2014 att införa vårdval
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för rehabilitering vid
långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom.
I ärendet presenteras förslag till ett tilläggsuppdrag om Myalgisk
Encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) till vårdvalet samt
inbjudan till vårdgivare att ansöka om godkännande.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-22
Tilläggsuppdrag ME/CFS
Yrkande
Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna med
instämmande av S-, MP- och V-ledamöterna om bifall till Alliansens förslag
(bilaga 1). Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med det
gemensamma förslaget.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till tilläggsuppdrag för vård av patienter med
ME/CFS

att

inbjuda vårdgivare med uppdraget rehabilitering vid långvarig smärta
med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom samt
planerad specialiserad rehabilitering att ansöka om tilläggsuppdraget

att

driftsstart tidigast kan ske från och med 2015-04-01

att

hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att besluta om
godkännande av vårdgivare för tilläggsuppdraget

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att kompettera förslaget

att

omedelbart justera beslutet.
Det är av mycket stor vikt att människor som har diagnostiserats med
ME/CFS får möta läkare och rehabiliteringsteam. Tillströmningen av
remisser beräknas bli hög (cirka 10-15 per vecka). Även om 60 procent
av remisserna sållas bort redan vid remissgranskningen beräknas de ta
avsevärd arbetstid i anspråk. Därför ska kompetterande provtagning
och medicinsk service utges med full ersättning till utföraren under den
initiala bedömningen. Patienter som är under 18 år ska enbart få
remitteras via barnmedicinsk klinik efter där slutförd utredning.
Kompensationen till läkaren ska också utformas så att den står i
proportion till arbetsbelastningen som utgörs av denna patientgrupp.
Den ska innefatta intygsskrivande och samordningsmöten med
Försäkringskassan. Detta sker bäst genom att höja ersättningen för
nybesök till läkare. En beräknad tidsåtgång på 1,5 timmar bör ändras
till 2 timmar. Ersättningen för ett första återbesök bör beräknas till
1,5 timmar. Ersättningsnivåer på 1000 kronor ska gälla för återbesök
av sjuksköterska och psykolog. Vårdvalet ska även vara öppet för
deltagande vårdgivare inom planerad specialiserad rehabilitering.
Flera forskningsspår ger nu hopp om förståelse av orsaken och om
framtida behandlingar. För att öppna behandlingsstudier ska kunna
genomföras bör redan nu forskningsarbete därför tillskjutas medel i
tilläggsavtalet.

8/2014

5 (37)
PROTOKOLL
2014-10-20

§4

Yttrande över betänkandet Läkemedel för särskilda behov,
SOU 2014:20
HSN 1406-0765

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över betänkandet Läkemedel för särskilda behov, SOU 2014:20.
Regeringen beslutade den 16 juni 2011 att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av vissa frågor som rör prissättning, tillgänglighet
och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Vid
fyra tillfällen, senast den 20 februari 2014, har regeringen beslutat om
tilläggsdirektiv till utredningen. Aktuellt delbetänkande rör prissättning och
reglering av smittskyddsläkemedel, till exempel temporeläkemedel och
licensläkemedel.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-01
Sammanfattning av betänkandet SOU 2014:20
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Socialdepartementet överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
yttrande över betänkandet Läkemedel för särskilda behov

att

omedelbart justera beslutet.

§5

Yttrande över patientnämndsärende gällande bristande
samverkan
HSN 1210-1310

Ärendebeskrivning
Patientnämndens förvaltning har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden
ska yttra sig över ärendet avseende hur man säkerställer för
flerfunktionshindrade barn som har ett komplext medicinskt vårdbehov att
få en patientsäker vård när föräldrarna behöver avlastning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-01
Brev från Patientnämnden, 2014-06-17
Avtal med Ersta Diakoni
Förfrågningsunderlag för barnhospice
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Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Håkan Jörneheds (V), Michels Silvestris (MP) och S-ledamöternas förslag
(bilaga 2) om bifall till
att
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att snarast
återkomma till HSN med en handlingsplan för hur samordningen av
vården för denna patientgrupp ska säkerställas
att
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett
utökat uppdrag för SABH vid Astrid Lindgrens barnsjukhus gällande
denna patientgrupp skulle kunna se ut.
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Patientnämnden överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
§6

Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att
tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i
Stockholms läns landsting
HSN 1405-0708

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att tillgängliggöra
rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-22
Motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m fl (V)
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Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Petra Larssons (S) förslag för S-ledamöterna, Michel Silvestris (MP) förslag
och Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall till motionen
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt uttalande
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 3).

§7

Yttrande över motion 2013:15 av Helene Öberg m fl (MP) om
att tillsätta en kriskommission för tryggare akutsjukvård
HSN 1405-0707

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Helene Öberg m fl (MP) om att tillsätta en
kriskommission för tryggare akutsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-18
Motion 2013:15 av Helene Öberg m fl (MP)
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Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Petra Larssons (S) förslag för S-ledamöterna, Michel Silvestris (MP) förslag
och Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall till motionen
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
§8

Yttrande över motion 2013:16 av Helene Öberg m fl (MP) om
att förnya ambulanssjukvården
HSN 1405-0709

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2013:16 av Helene Öberg m fl (MP) om att förnya
ambulanssjukvården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-26
Motion 2013:16 av Helene Öberg m fl (MP)
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Petra Larssons (S) förslag för S-ledamöterna, Michel Silvestris (MP) förslag
och Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall till motionen
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Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
§9

Yttrande över motion 2013:17 av Paul Lappalainen m fl (MP)
om införande av en antidiskrimineringsklausul i landstingets
upphandlingar – ett konkret verktyg för lika rättigheter och
möjligheter
HSN 1401-0026

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Paul Lappalainen m fl (MP) om införandet av en
antidiskrimineringsklausul i landstingets upphandlingar - ett konkret verktyg
för lika rättigheter och möjligheter.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-05
Motion 2013:17 av Paul Lappalainen m fl (MP)
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Michel Silvestris (MP) och Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall till
motionen
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Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
§ 10 Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson
m fl (S) om anställningstrygghet samt motion 2013:28 av
Helene Hellmark Knutsson m fl (S) om krav på kollektivavtal
i samband med landstingets upphandlingar
HSN 1401-0132
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motioner om anställningstrygghet respektive krav på kollektivavtal i
landstingets upphandlingar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-23
Motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson m fl (S) om
anställningstrygghet
Motion 2013:28 av Helene Hellmark Knutsson m fl (S) om kollektivavtal
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Petra Larssons (S) förslag för S-ledamöterna (bilaga 4) med instämmande
av Håkan Jörnehed (V) om bifall till
att
föreslå landstingsstyrelsen att bifalla motionerna 2013:27-28
att
som yttrande till landstingsstyrelsens förvaltning överlämna
Socialdemokraternas förslag
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3 Michel Silvestris (MP) förslag om bifall till motionen
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
§ 11 Yttrande över motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m fl (V)
om att starta en rullande röntgen
HSN 1405-0710
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso-och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m fl (V) om att starta en rullande
röntgen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-21
Motion 2013:24 av Håkan Jörnehed m fl (V)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 12 Yttrande över motion 2013:29 av Helene Öberg m fl (MP) om
att förlänga tandvårdsstödet till och med 23 års ålder
HSN 1405-0711
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2013:29 av Helene Öberg m fl (MP) om att förlänga
tandvårdsstödet till och med 23 års ålder.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-02
Motion 2013:29 av Helene Öberg m fl (MP)
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Michel Silvestris (MP) förslag och Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall
till motionen
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt uttalande
Petra Larsson (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga 5).
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§ 13 Yttrande över motion 2013:30 av Tomas Melin m fl (MP) och
Pia Ortiz-Venegas m fl (V) om endometrios
HSN 1405-0712
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2013:30 av Tomas Melin m fl (MP) och Pia Ortiz-Venegas
m fl (V) om endometrios.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-27
Motion 2013:30 av Tomas Melin m fl (MP) och Pia Ortiz-Venegas m fl (V)
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Petra Larssons (S) förslag för S-ledamöterna, Michel Silvestris (MP) förslag
och Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall till motionen
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.

8/2014

14 (37)
PROTOKOLL
2014-10-20

§ 14 Yttrande över motion 2014:7 av Helene Öberg m fl (MP) om
akutmottagning för våldtagna män
HSN 1405-0713
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2014:7 av Helene Öberg m fl (MP) om akutmottagning för
våldtagna män.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-22
Motion 2014:7 av Helene Öberg m fl (MP)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

§ 15 Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en
strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar
åldrandets sjukdomar
HSN 1408-1123
Ärendet utgår.

§ 16 Yttrande över motion 2014:3 av Helene Öberg m fl (MP) om
en satsning på friskare förskolebarn
HSN 1402-0311
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2014:3 av Helene Öberg m fl (MP) om en satsning på friskare
förskolebarn.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-26
Motion 2014:3 av Helene Öberg m fl (MP)
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Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Petra Larssons (S) förslag för S-ledamöterna, Michel Silvestris (MP) förslag
och Håkan Jörneheds (V) förslag om bifall till motionen
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 17 Svar på skrivelse från S, MP, V, M, FP, KD och C om
kartläggning av behovet och tillgången till första linjens
psykiatri i Stockholms län
HSN 1404-0498
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår S, MP, V, M, FP, KD
och C att en kartläggning ska genomföras av behovet och tillgången på första
linjens psykiatri i Stockholms län. I ärendet redovisas förslag till avgränsning
och innehåll i denna kartläggning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-23
Skrivelse från S, MP, V, M, FP, KD och C
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att genomföra en
kartläggning i enlighet med förslagen i ärendet

att

anse skrivelsen besvarad.

§ 18 Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) och Michel
Silvestri (MP) om framtida tillgång till insulinpumpar inom
Stockholms läns landsting
HSN 1406-0794
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Helene Öberg (MP)
och Michel Silvestri (MP) att upphandlingen av medicinteknisk apparatur i
hemmet avbryts och att upphandlingen av insulinpumpar ska göras i form av
en innovationsupphandling. Dessutom önskar man att få svar på om
Stockholms läns landsting har adderat insulinpumpar med mera i
upphandlingen och hur framtida upphandling av insulinpumpar avser att
utföras.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-10
Skrivelse från Helene Öberg (MP) och Michel Silvestri (MP)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

Särskilt uttalande
Michel Silvestri (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 6).

8/2014

17 (37)
PROTOKOLL
2014-10-20

§ 19 Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om primär
hörselrehabilitering
HSN 1406-0795
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Håkan Jörnehed (V)
att Stockholms läns sjukvårdsområde ges i uppdrag att öppna en primär
hörselrehabilitering i egen regi, att Hälso-och sjukvårdsförvaltningen får i
uppdrag att komma tillbaka med ett förslag på hur hörselrehabiliteringen
kan förändras så att funktionen som återförsäljare av hörapparater lyfts bort
från audionomerna samt att bra hörselrehabilitering ska vara till för alla,
även för kvinnor med låga pensioner.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-17
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

§ 20 Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om
bukhinnecancer
HSN 1406-0796
Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågar Håkan Jörnehed (V)
en redogörelse om varför landstinget slutat remittera patienter till Uppsala
Cancer Clinic (UCC), hur många patienter som berörs av detta samt
hur de tas emot av sjukvården idag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-25
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.
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§ 21 Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/AIDS och andra
smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag
HSN 1409-1141
Ärendebeskrivning
Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/AIDS och andra smittsamma
sjukdomar finansierade via statsbidrag
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan, 2014-09-17
Rapport
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Särskilda uttalanden
Håkan Jörnehed (V), Petra Larsson (S) för S-ledamöterna och Michel
Silvestri (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 7).
§ 22 Anmälan av förlängning av avtal
HSN 1406-0770
Ärendebeskrivning
Anmälan av förlängning av avtal, inom vårdområdena närsjukvård, somatisk
specialistvård samt medicinsk service, vilka skett med anledning av
förestående vårdval och förestående respektive pågående upphandling.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2014-09-22
Förteckning av förlängda avtal med hänvisning till LOV
Förteckning av förlängda avtal med hänvisning till LOU
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 8).
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§ 23 Övriga anmälningar
HSN 1401-0100
Ärendebeskrivning
I ärendet anmäls för kännedom vissa övriga uppgifter som har anknytning
till Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan, 2014-09-30
Sammanställning
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 9).

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
HSN 1401-0099
Ärendebeskrivning
I ärendet anmäls beslut som har fattats på Hälso- och sjukvårdsnämndens
vägnar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan, 2014-09-30
Sammanställning
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.
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§ 25 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
HSN 1401-0081
Hälso- och sjukvårdsdirektören kommenterar sin till nämnden utsända
skriftliga information rörande verksamhet inom Hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde.
Chefläkaren ger kompletterande information om den särskilda organisation
som har bildats för att samordna landstingets arbete med ebola-relaterade frågor.
§ 26 Övriga frågor
Anmäld skrivelse
Skrivelse från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna om
allergikonsulenter och bemanning på BUMM-mottagningar, HSN 1410-1349
(bilaga 10)
§ 27 Antagande av leverantör – upphandling av
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i
Stockholms län
HSN 1304-0501
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände den 13 februari 2014 hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel för befolkningen i
Stockholms län. Upphandlingen har nu genomförts och i ärendet föreslås att
leverantör antas och hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa
avtal med denna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-22
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anta OneMed Sverige AB som leverantör för Hjälpmedelsverksamhet
för förbrukningshjälpmedel

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med OneMed
Sverige AB, org nr 556764-4140, för perioden 2015-04-27 till
2020-04-30 med möjlighet till fem (5) års förlängning.

att

omedelbart justera beslutet.
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Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Michel Silvestri (MP) deltar inte i beslutet.
Håkan Jörnehed (V) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Michel Silvestri (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande
(bilaga 11).
§ 28 Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen
för 2015
HSN 1404-0562
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås en reviderad avtalsmodell för de landstingsägda
akutsjukhusen för 2015.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-22
Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen 2015
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP-, KD- och C-ledamöterna om bifall till
hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag
2 Michel Silvestris (MP) förslag (bilaga 12) om bifall till
att
ge förvaltningen i uppdrag att i avtalen med akutsjukhusen upphandla
ökade vårdvolymer i procent som befolkningen förväntas öka i procent
att
inte ålägga akutsjukhusen något generellt effektiviseringskrav under 2013
att
ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta en kriskommission för
akutsjukvården i Stockholms län som skyndsamt ska återkomma med
förslag till åtgärder som innebär att konstanta överbeläggningar
upphör
att
därutöver anföra enligt Miljöpartiets förslag.
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå Landstingsstyrelsen att
föreslå Landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna förslag på reviderad avtalsmodell för de landstingsägda
akutsjukhusen gällande 2015

att

omedelbart justera beslutet.

Reservation
Michel Silvestri (MP) reserverar sig mot beslutet.
Särskilda uttalanden
Petra Larsson (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga 13).
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 14).
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Bilaga 1
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Programberedning 1 – Äldre och multisjuka
Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Förslag till beslut
2014-10-20
HSN 1409-1213
Ärende 3

Förslag till tilläggsuppdrag till förfrågningsunderlag enligt
lagen om valfrihetssystem för rehabilitering vid långvarig
smärta med eller utan samsjuklighet och för
utmattningssyndrom
Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att
godkänna förslag till tilläggsuppdrag för vård av patienter med
ME/CFS
att

inbjuda vårdgivare med uppdraget rehabilitering vid långvarig
smärta med eller utan samsjuklighet och för
utmattningssyndrom samt planerad specialiserad rehabilitering
att ansöka om tilläggsuppdraget

att

driftsstart tidigast kan ske från och med 2015-04-01

att

hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att besluta om
godkännande av vårdgivare för tilläggsuppdraget

att

ge hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att komplettera
förslaget

att

omedelbart justera beslutet.

Det är av mycket stor vikt att människor som har diagnostiserats med
ME/CFS får möta läkare och rehabiliteringsteam. Tillströmningen av
remisser beräknas bli hög (ca 10–15 per vecka). Även om 60 procent av
remisserna sållas bort redan vid remissgranskningen beräknas de ta avsevärd
arbetstid i anspråk. Därför skall kompletterande provtagning och medicinsk
service utges med full ersättning till utföraren under den initiala
bedömningen. Patienter som är under 18 år ska enbart få remiteras via
barnmedicinsk klinik efter där slutförd utredning.

8/2014

24 (37)
PROTOKOLL
2014-10-20

Kompensationen till läkaren skall också utformas så att den står i proportion
till arbetsbelastningen som utgörs av denna patientgrupp. Den ska innefatta
intygsskrivande och samordningsmöten med Försäkringskassan. Detta sker
bäst genom att höja ersättningen för nybesök till läkare. En beräknad
tidsåtgång på 1,5 timmar bör ändras till 2 timmar. Ersättningen för ett första
återbesök bör beräknas till 1,5 timmar. Ersättningsnivåer på 1 000 kr skall
gälla för återbesök av sjuksköterska och psykolog. Vårdvalet ska även vara
öppet för deltagande vårdgivare inom planerad specialiserad rehabilitering.
Flera forskningsspår ger nu hopp om förståelse av orsaken och om framtida
behandlingar. För att öppna behandlingsstudier ska kunna genomföras bör
redan nu forskningsarbete därför tillskjutas medel i tilläggsavtalet.
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Bilaga 2
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
2014-10-20
HSN 1210-1310
Ärende 5

Yttrande över patientnämndsärende gällande bristande samverkan
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att snarast
återkomma till HSN med en handlingsplan för hur samordningen
av vården för denna patientgrupp ska säkerställas.

att

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur ett
utökat uppdrag för SABH vid Astrid Lindgren barnsjukhus
gällande denna patientgrupp skulle kunna se ut.

För att lösa en situation där flerfunktionshindrade barn som har komplexa
medicinska behov ska få en patientsäker vård när föräldrarna behöver
avlastning hänvisar Förvaltningen till ett framtida utbyggt Lilla Ersta. De
skriver ”Planeringen för att bygga ett nytt och större barnhospice har pågått
sedan mer än ett år. … Bygget har försenats, bland annat på grund av
överklagande av bygglov från grannar. Det nya barnhospice bedöms vara
klart för inflyttning hösten 2015.”
Vår tolkning är att bygget fortfarande inte påbörjats och att det därför inte går
att bedöma när utbyggnaden ska vara klar. Dessutom har Stockholms läns
landsting en pågående befolkningsökning och Lilla Ersta ska även
fortsättningsvis prioritera barn inom kärnuppdraget. För ärendet som då i
huvudsak rör bristande samordning saknar vi konkreta förslag på åtgärder.
Vi hävdar att de frågeställningar som Patientnämnden lyfter ska lösas redan i
dag. Mot den bakgrunden menar vi att en konkret handlingsplan behöver tas
fram. Vi menar också att SABHs uppdrag, i samband med framtagandet av en
handlingsplan, skulle kunna ses över för att utreda om det är möjligt att
använda den kompetens som finns där i omhändertagandet av dessa patienter
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Bilaga 3
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2014-10-20
HSN 1405-0708
Ärende 6

Yttrande över motion 2013:10 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att
tillgängliggöra rätten till abort för utländska kvinnor i Stockholms
läns landsting.
Vi skriver i vår motion att en abort för en utländsk kvinna kan kosta allt från
2 000 kr till 32 000 kr beroende på vilket akutsjukhus inom SLL den utförs.
Detta enligt självrapporterade uppgifter från sjukhusen. Förvaltningen
skriver i sitt utlåtande att ”Ersättningen till akutsjukhusen av utförda aborter
som gjorts på utländska medborgare ska inte skilja sig åt då akutsjukhusen
tillämpar den nationella viktlistan och ersätts enligt DRG.” Tyvärr verkar
detta inte stämma och tydligare riktlinjer skulle därför behövas. Vi anser inte
att förvaltningen klargör varför kostaderna skiljer sig åt i den utsträckning de
verkar göra.
I utlåtandet står också att det i SLL utfördes 95 aborter på utlänska kvinnor
under 2013 och 105 stycken 2014. Vi undrar var dessa uppgifter kommer från
då Socialstyrelsen i maj 2013 stoppade insamlingen av statistik av aborter.
Den återupptogs i januari 2014, men året är inte slut än och halvårsrapporter
med preliminär statistik publiceras inte längre.
Enligt förvaltningens uppgifter har antalet aborter på utländska kvinnor inte
ökat nämnvärt sedan tillägget i Svensk abortlag 2008. Om detta stämmer
kan det delvis vara en konsekvens av bristande information. Vi föreslår i vår
motion att information om abortmöjligheter i SLL ska tillgängliggöras, att
den ska vara lätt att hitta och finnas på flera språk. Om möjligheten till
information skrivs inget i utlåtandet.
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Bilaga 4
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
2014-10-20
HSN 1401-0132
Ärende 10

Gällande ”Yttrande över motion 2013:27 av Helene Hellmark Knutsson
m fl (S) om anställningstrygghet samt motion 2013:28 av Helene
Hellmark Knutsson m fl (S) om krav på kollektivavtal i samband med
landstingets upphandlingar”
Det är tråkigt att Moderaterna är så ideologiskt styrda att de inte klarar att
ändra uppfattning när världen utanför den egna sfären förändras. När
omvärlden erkänner att det inte bara är viktigt utan också centralt att det finns
tydliga spelregler för leverantörerna att konkurrera om de offentliga
kontrakten och för att säkra kontinuitet för brukarna av de offentliga
tjänsterna så står Moderaterna kvar och stampar i sitt ideologiska hörn av
sjuttiotalsmodell. Synd är det att de har så svårt att se att överenskommelser
mellan arbetsmarknadens parter, löntagare och arbetsgivare, ger stabila och
trygga förutsättningar för de anställdas löner, pensioner och försäkringar, men
också tydliga förhållningsregler mellan beställare och leverantör. För
beställaren är det särskilt viktigt med de kontrollmöjligheter som
kollektivavtal innebär för det offentliga att säkerställa rätt leverens, att få
valuta för skattepengarna.
Hade Moderaterna haft intresset eller förståelsen för dessa frågor hade de
kunnat uppdra till jurister som utan större svårigheter kunnat formulera
avtalsvillkor för att trygga övertagandet av personal, villkor som ger
kontinuitet och stabilitet och är patienter och resenärer till godo, i samband
med byte av landstingets avtalspart. Istället har vi sett hur Moderaternas
klumpighet i affärer gett oss fuskande biljettkontrollanter och rekorddyra
avtal som NKS. Kanske är det också därför som väljarnas missnöje varit så
stort att de rasat mer här i landstinget än vad de gjort nationellt.
Socialdemokraterna anser det vara på tiden med en ny strategi och nya
riktlinjer för landstingets affärer och föreslår därför att motionerna ska
bifallas.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna att Hälso- och
sjukvårdnämnden beslutar
Att

föreslå landstingsstyrelsen att bifalla motionerna 2013:27 - 28

Att

som yttrande till landstingsstyrelsens förvaltning överlämna
detta tjänsteutlåtande
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Bilaga 5
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
2014-10-20
HSN 1405-0711
Ärende 12

Gällande ”Motion av Helene Öberg (MP) om att förlänga
tandvårdsstödet till och med 23 års ålder”
Socialdemokraterna är positiva till att utöka tandvårdsstödet för att skapa
bättre förutsättningar till en stärkt tandhälsa i hela samhället. Idag är det
alltför många som tvingas prioritera ned tandvård på grund av ekonomin. Att
tänderna ännu inte ses som en del av kroppen innebär att tandhälsan fortsatt är
en klassfråga, den som inte har råd att regelbundet gå till tandläkaren riskerar
i längden en sämre fysisk och psykisk hälsa. Problemet med den ojämlika
tandhälsan är dock inte bara en fråga för Stockholms läns landsting,
Socialdemokraterna anser att staten bör gå in och ta ansvar för att en utökad
subvention genomförs i alla landsting/regioner.
Inom politiken handlar det alltid om att man måste se över vilka resurser som
finns och prioritera till de områden där behoven är som störst. Därför är det
också viktigt att ett beslut om att förlänga den fria tandvården föregås av en
utredning som förtydligar hur vi får mest nytta av dessa pengar.
I Västra Götaland har man redan infört fri tandvård upp till 24 men det pågår
ännu diskussioner kring hur stor del av den kostnaden som ska bäras av
landstinget respektive staten genom Försäkringskassan. Det är såklart positivt
för tandhälsan på sikt, men olyckligt att det inte kommer alla till del.

8/2014

29 (37)
PROTOKOLL
2014-10-20

Bilaga 6
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Miljöpartiet de Gröna

Särskilt uttalande
2014-10-20
HSN 1406-0794
Ärende 18

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) och Michel Silvestri (MP) om
framtida tillgång till insulinpumpar inom Stockholms läns landsting
Miljöpartiet tackar för svaret i tjänsteutlåtandet i detta ärende (HSN 1406-0794) men
menar samtidigt att frågeställningarna till största del kvarstår obesvarade, tyvärr.
Därför kommer vi att återkomma med interpellation i landstingsfullmäktige så att
detta viktiga princip- och sakärende kan belysas ordentligt, för skattebetalarnas och
diabetikernas bästa.
Diabetikerna i Stockholms läns landsting bör ges likvärdiga möjligheter som inom
andra landsting och regioner i Sverige att erhålla insulinpump utifrån enskilda
patienters behov, oberoende av upphandlingsmetod.
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Bilaga 7
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

Särskilt uttalande
2014-10-20
HSN 1409-1141
Ärende 21

Uppföljning av 2013 års insatser mot hiv/AIDS och andra
smittsamma sjukdomar finansierade via stadsbidrag.
Venhälsan nämns inte i Rapporten Redovisning av 2013 års insatser mot
hiv/AIDS och andra smittsamma sjukdomar finansierade via statsbidrag.
Mottagningen får inget statsbidrag för insatser mot hiv och andra sexuellt
överförbara infektioner, men de har en unik verksamhet med en alldeles
särskild erfarenhet av hiv-problematik och utmaningar. Därför borde de
inkluderas i texten om utvecklingsområden för 2015-2017.
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Bilaga 8
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2014-10-20
HSN 1406-0770
Ärende 22

Anmälan av förlängning av avtal
Vårdval införs inom ett stort antal vårdområden bland annat som ett led i att
föra ut vård från akutsjukhusen men också för att öka andelen privatiserad
vård i länet. Redan genomförda vårdval innebär då konkurrensutsättning
enligt LOV inom de vårdavtal som nu löper ut. De vårdavtal som löper ut
men inte är vårdval ska istället ersättas med nya avtal enligt LOU.
Förvaltningen ser dock en betydande osäkerhet runt efterfrågan, utbud och
finansiering. Detta innebär att flera områden riskerar att stå avtalslösa, eller
ännu värre leverantörslösa. Även vårdval under införande kan försenas.
Förvaltningen ser därför ett behov av att tillfälligt säkerställa fortsatt
leverans av vård. Därför föreslår förvaltningen olika strategier:
- Förlängning av avtal som har planerade vårdval.
- Förlängning av avtal i syfte att göra upphandlingar senare.
- Dessutom förlängt avtal med att antal fysioterapeuter som inte ännu
hunnit skaffa den kompetensnivå som krävs i vårdvalet specialiserad
fysioterapi.
Vänsterpartiet inser vikten av att vård levereras till medborgarna alldeles
oavsett den moderatstyrda alliansens olika privatiseringsprojekt och lägger
därför inget annat förslag till beslut. Vi kan bara beklaga att majoriteten på
detta sätt försvårar planeringen av Framtidens hälso- och sjukvård och
utlokaliseringen av vård från akutsjukhusen genom att samtidigt
konkurrensutsätta den. Majoriteten borde ompröva denna
konkurrensutsättning. Den leder till en uppsplittrad verksamhet där ingen
tar ansvar för helheten och därmed inte heller för hela patienten.
Vänsterpartiet förordar istället en utflyttning av vård i egen regi. Då kan vi
bygga vårdkedjor på riktigt, effektivare sprida best practice och skapa en
trygg och sammanhållen vård för patienten, som ser till patientens bästa och
inte till det egna företagets bästa. Det finns absolut ingenting som hindrar
oss från att ge t.ex. Södersjukhuset i uppdrag att utlokalisera vård till
förslagsvis Dalens sjukhus. Det skulle underlätta upprätthållandet av
vårdkedjor. Vi skulle inte behöva hitta på nya regelsystem för läkare som
arbetar på olika nivåer i vårdkedjan.
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Övriga anmälningsärenden
Bland dagens anmälda ärenden återfinns en skrivelse från Barncancerfonden
samt ett svar.

Att Karolinska sjukhuset, Astrid Lingrens barnsjukhus, haft stängda
vårdplatser på barnonkologin i över ett år är naturligtvis oacceptabelt. Vi har
därtill förstått att situationen på barnonkologin haft svårigheter de sju senaste
åren.
Som befolkningsföreträdare blir vi kontaktade av upprörda föräldrar till
mycket svårt sjuka barn. Vi informeras i media att kliniken har ansökt om
ekonomiska medel men inte erhållit detta. Vänsterpartiet ställer sig frågande
till att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte agerat kraftfullare tidigare.
Det är naturligtvis positivt att antalet vårdplatser på barnonkologin nu utökas,
men det är fortfarande oklart hur vårdgivaren ska kunna bemanna de 14 nya
platser, som nämns i svaret, då man inte ens lyckas hålla de vårdplatser som
finns i dag öppna.
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Skrivelse från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet om allergikonsulenter och bemanning på BUMMmottagningar

Före valet 2014 tog Astma-och allergiföreningen kontakt med samtliga
politiska partier i Stockholms läns landsting för att få veta hur partierna
ställde sig inrättandet av allergikonsulenttjänster samt utbildade
barnallergologer och barnallergisjuksköterskor på BUMM. Generellt var
svaren positiva. Nu har föreningen återkommit med en skrivelse till
nämndens politiker hur vi kommer att hantera denna fråga i nämnden.
Vänsterpartiet vill därför lyfta föreningens frågor till nämnden och ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett svar på nedan frågeställningar
till nämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta att förvaltningen
återkommer med svar på följande frågor.

•

Hur ser förutsättningarna ut för att inrätta minst två
allergikonsulenttjänster?

•

Hur ser förutsättningarna ut för att alla Barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar i Stockholms län bemannas av utbildade
barnallergologer och utbildade barnallergisjuksköterskor?
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Antagande av leverantör - upphandling av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel i Stockholms län¨
Vi deltar inte i beslutet att anta leverantör för hjälpmedelsverksamhet då vi
hade tydliga krav för att upphandla som inte blev tillgodosedda i
förfrågningsunderlaget.
Upphandling av förbrukningshjälpmedel är av stor betydelse för exempelvis
diabetikers möjlighet att genom egentester i hemmet på ett enkelt men
samtidigt kvalitetsmässigt och säkert sätt ha kontroll på sin sjukdom. Därför
vill vi ställa ytterligare krav för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet,
utöver CE-märkning.
CE-märkning innebär endast att en produkt är formellt registrerad så att det är
tillåtet att marknadsföra och sälja den i EU- och EES-länder. Märkningen
säger inte något om huruvida instrumentet uppfyller de krav som användarna
har (i detta fallet landstinget, professionen och patienterna/brukarna). Därför
finns det ofta behov av ämnesspecifika utprövningar av ny utrustning och nya
hjälpmedel.
Sådana utprövningar och evalueringar måste av naturliga skäl utföras av en
oberoende part. Ett exempel på detta är det skandinaviska samarbetet SKUP –
Skandinavisk utprövning av laboratorieutrustning för primärvården.
En huvudprincip för SKUP är att all utrustning som ska användas patientnära
bör prövas ut av dem som ska använda utrustningen, dvs av
läkarmottagningar i primärvården eller av patienter när det gäller egenmätare.
Vi menar följaktligen att i förfrågningsunderlag och avtal av detta slag så
måste landstinget kräva att patientnära analysutrustning och hjälpmedel för
detta (t ex diabetikers egentest i hemmet) skall vara utprövade och
rekommenderade av oberoende organ.
Vi menar också att i de fall hjälpmedel omfattas av en ISO-standard (t ex den
nya ISO 15197:2013 för glukosmätning) så ska denna följas och ses som
minimikrav vid leverans.
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Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015
Miljöpartiet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

ge förvaltningen i uppdrag att i avtalen med akutsjukhusen
upphandla ökade vårdvolymer i procent som befolkningen
förväntas öka i procent,

att

inte ålägga akutsjukhusen något generellt effektiviseringskrav
under 2013,

att

ge förvaltningen i uppdrag att tillsätta en kriskommission för
akutsjukvården i Stockholm län som skyndsamt ska återkomma
med förslag till åtgärder som innebär att konstanta
överbeläggningar upphör,

att
därutöver anföra,
Stockholms län är den del av landet med högst befolkningsökning per år.
Samtidigt har antalet inläggningar på akutsjukhusen ökat kraftigt. Vilket
skapat timslånga köer för massor av patienter. Vi anser inte heller att det är
ansvarig politik att som alliansen kräva två procent generella besparingar av
akutsjukhusens verksamhet. Vi anser att detta besparingskrav skapar en
långsiktig urgröpning av sjukhusens resurser snarare än stimulerar till ett
aktivt förbättringsarbete. I väntan på att situationen med konstanta
överbeläggningar är under kontroll vill vi att det viteskraven i sjukhusavtalen
tas bort till eftersom risken är stor att de åtgärder som vidtas under hot om
vite endast kommer att förvärra en redan alvarlig situation istället för att lösa
situationen långsiktigt.
Det är positivt att förvaltningen föreslår en höjning vad gäller ersättning över
målvolym. Miljöpartiet har tidigare drivit en höjning och menar att det är en
nödvändig åtgärd för att skapa incitament och förutsättningar för ökad
produktion. Tyvärr kommer dessa åtgärder inte heller vara tillräckligt för att
möta den ökande efterfrågan på vård på akutsjukhusen. Därför föreslår vi att
en kriskommission tillsätts med representanter för politik, förvaltning,
sjukhusledning, fackförening och stockholmsmedicinska råd för att för att
utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att snabbt öka antalet vårdplatser på
länets akutsjukhus samt komma till rätta med de arbetsmiljöproblem
överbeläggningarna skapar.
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Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015
Sedan länge råder huvudprincipen att länets akutsjukhus inte tillåts delta i de
vårdval som införs. Socialdemokraterna är här av en annan uppfattning. Vi
menar att akutsjukhusens roll i de vårdval som införts och som kommer att
införas behöver prövas i varje enskilt ärende för att inte äventyra vare sig
strategiska vårdresurser eller patientsäkerheten.

8/2014

37 (37)
PROTOKOLL
2014-10-20

Bilaga 14
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2014-10-20
HSN 1404-0562
Ärende 28

Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015
De landstingsägda akutsjukhusen har ett gällande flerårsavtal avseende
somatisk specialistvård för åren 2012-2015, en ny modell ska gälla från 2016.
Det finns dock starka anledningar till att revidera den nuvarande modellen
redan nu, en revidering som då ska gälla endast under 2015 i väntan på de nya
avtalen. Anledningen till det är vi behöver ersättningsmodeller som stödjer
flytt av vård mellan sjukhus och till andra vårdgivare. Utflytten till andra
vårdgivare för en hel del andra konsekvenser med sig – inte minst för
organiseringen av utbildningsplatser för ST-läkare. Men även för vårdtyngden
på akutsjukhusen. Den ”lättare” vården flyttas ut till privata vårdgivare. En
privatisering av akutsjukhusens vård som sker oavsett eventuell kommande
lagstiftning på regeringsnivå.
Vänsterpartiet inser vikten av att akutsjukhusen får en relevant ersättning för
tyngre uppdrag och att utbildningsplatser säkras oavsett den moderatstyrda
alliansens olika privatiseringsprojekt och har därför inget annat förslag till
beslut. Vi kan bara beklaga att majoriteten på detta sätt försvårar planeringen
av Framtidens hälso- och sjukvård och utlokaliseringen av vård från
akutsjukhusen genom att samtidigt konkurrensutsätta den. Majoriteten borde
ompröva denna konkurrensutsättning i form av svårstyrda vårdval. Den leder
till en uppsplittrad verksamhet där ingen tar ansvar för helheten och därmed
inte heller för hela patienten.
Vänsterpartiet förordar istället utflyttning av vård i egen regi. Då kan vi
bygga vårdkedjor på riktigt, effektivare sprida best practice och skapa en
trygg och sammanhållen vård för patienten, som ser till patientens bästa och
inte till det egna företagets bästa
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