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Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum

Torsdagen den 20 augusti 2015

Tid

09.00 – 09.35

Plats

Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Anna Starbrink
Marie Ljungberg Schött
Dag Larsson
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Lotta Lindblad Söderman
Olle Reichenberg
Amelie Tarschys Ingre
Ella Bohlin
Karin Fälldin
Tove Sander
Petra Larsson
Victor Harju
Susanne Nordling
Michel Silvestri
Håkan Jörnehed
Pia Ortiz Venegas
Jörgen Bengtsson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(MP)
(MP)
(SD)

Anne-Marie Larsson
Catarina Ekeståhl
Jane Gustavsson
Sofia Paulsson
Jessica Ericsson
Hans Andersson
Margaretha Åkerberg
Jens Sjöström
Christina Enocson-Mårtensson
Marie-Helena Fjällås
Shadi Larsson
Ulf Landström

Tjänstgör

Övriga

Tjänstgör

HSF tjänstemän:
Barbro Naroskyin, Eva Gezelius, Olle Olofsson, Thomas
Österberg, Victoria Hörnedal, Mikael Borin, Anna Nergårdh och
Lykke Ask-Harborg.
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Politiska sekreterare:
Karin Elinder (FP), Pernilla Ohlin (M), David Winks (KD),
Lars Nordgren (C), Ulrika Vestin (S), Jenny Norell (V) och
Håkan Borg (SD).

Justeringsdatum

Den 20 augusti 2015

Anslagsdatum

Den 20 augusti 2015

Justerat

Anna Starbrink

Vid protokollet

Lykke Ask-Harborg

Dag Larsson
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Närvarande vid justering av paragraf 114
Ledamöter

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

Anna Starbrink
Marie Ljungberg Schött
Dag Larsson
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Lotta Lindblad Söderman
Olle Reichenberg
Amelie Tarschys Ingre
Ella Bohlin
Karin Fälldin
Tove Sander
Petra Larsson
Victor Harju
Susanne Nordling
Michel Silvestri
Håkan Jörnehed
Pia Ortiz Venegas
Jörgen Bengtsson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(MP)
(MP)
(SD)

Anne-Marie Larsson
Catarina Ekeståhl
Jane Gustavsson
Sofia Paulsson
Jessica Ericsson
Hans Andersson
Margaretha Åkerberg
Jens Sjöström
Christina Enocson-Mårtensson
Marie-Helena Fjällås
Shadi Larsson
Ulf Landström

Tjänstgör

Övriga

Tjänstgör

HSF tjänstemän:
Barbro Naroskyin, Eva Gezelius, Olle Olofsson,
Thomas Österberg, Victoria Hörnedal, Mikael Borin,
Anna Nergårdh och Lykke Ask-Harborg.
Politiska sekreterare:
Karin Elinder (FP), Pernilla Ohlin (M), David Winks (KD),
Lars Nordgren (C), Ulrika Vestin (S), Jenny Norell (V) och
Håkan Borg (SD).
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§ 111 Val av justerare
Dag Larsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
§ 112 Godkännande av dagordning
Ordförande informerar att inkomna skrivelser behandlas under Övriga frågor.
Därefter godkänns dagordningen.
§ 113 Presentation av ny hälso- och sjukvårdsdirektör
Ordförande hälsar Barbro Naroskyin välkommen som ny hälso- och
sjukvårdsdirektör. Barbro presenterar sig och berättar kort om sin bakgrund och
sina arbetslivserfarenheter. Barbro informerar om att det utsetts en biträdande
hälso- och sjukvårdsdirektör och presenterar Mikael Borin. Mikael är även
avdelningschef för verksamhetsstyrning och stöd på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

7/2015

5 (7)
PROTOKOLL
2015-08-20

7/2015

§ 114 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt
av ny- och ombyggnation av lokaler för operation och radiologi vid
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
HSN 1310-1200
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över förslag till genomförandebeslut om
investeringar för nybyggnation av lokaler för behandling (operations-, interventions-,
radiologi- och sterilteknikverksamhet) vid Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge. Ärendet avser även ombyggnation i befintliga lokaler i direkt anslutning
till behandlingsbyggnaden gällande förlossning samt pre- och
postoperationsavdelningar.
Ärendet specificerar det totala medelsbehovet för objektet i sin helhet, vilken är
inarbetad i landstingets investeringsbudget 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-07-03
Yrkanden
Ordförande (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

tillstyrka att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige fatta ett
genomförandebeslut för ny- och ombyggnation av lokaler för operation och
radiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 115 Övriga frågor
Anmälda skrivelser
-Skrivelse från Socialdemokraterna gällande sommarsituationen i Stockholms län
landsting, HSN 1508-0987 (bilaga 1).
Chefsläkare Anna Nergårdh informerar om sommarsituationen och svarar på frågor.
En skriftlig rapport kommer att anmälas senare.

Anna Starbrink (FP) tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.
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BILAGA 1
Socialdemokraterna

2015-08-20

Gällande sommarsituationen i Stockholms län landsting
Socialdemokraterna är bekymrade över att år efter år se de problem som följer med
svårigheterna att lösa bemanningen under sommaren inom sjukvården i Stockholms läns
landsting. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i år gjort ett viktigt samordnings- och
informationsarbete som vi har uppskattat.
Samtidigt anser vi att vi de årliga bemannings- och planeringsbrister under sommarmånader
är orimliga. Enligt förvaltningen pågår sommarplaneringen fram till början av september. Vi
är oroliga för de påfrestningar detta innebär för såväl patienter som för personalen.
Vi har sett många oroande exempel på när vården inte har fungerat i sommar. Södra BB
tvingades stänga med kort varsel, något som skapade oro både bland de blivande mödrar som
valt Södra BB och bland personalen. Vi har sett ovanligt höga hänvisningssiffror för
förlösande kvinnor, där nästan var tionde kvinna (9,1 % att jämföra med 6,3 % samma
månad 2014) varit tvungen att föda på en annan förlossningsklinik än den hon valt. Den
ansträngda situationen på akutmottagningen på Karolinska Huddinge föranledde att
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gjorde en akut inspektion där, efter larm från
huvudskyddsombudet. På en av akutvårdsavdelningarna (AVA2) på Karolinska Solna har
drygt 20 sjuksköterskor nyligen sagt upp med hänvisning till brister i arbetsmiljön.
Med anledning av ovanstående skulle Socialdemokraterna vilja ha en redovisning av:





Förvaltningens bedömning av hur sommaren har förlöpt.
Förvaltningens bedömning av om de haft tillräckliga resurser för att möta
sommarsituationen.
Förvaltningens bedömning av om planeringen av sommarens behov och resurser
motsvarade utfallet.
Förvaltningens bedömning av vilka lärdomar som kan dras från årets sommar.

Dag Larsson, m fl
Socialdemokraterna

