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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 registrator.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2015-11-02
Sammanfattning 2015-11-02
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Övriga anmälningsärenden
Inkomna remisser:
Remiss av revisionsrapport 1/2015 De mindre sjukhusens roll i en förändrad vårdstruktur (HSN 1509-1124)
Remiss - Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet
till Socialstyrelsens cancerregister (HSN 1510-1131)
Remiss från Folkhälsomyndigheten - förslag om ändring i föreskrifterna om anmälan av
anmälningspliktig sjukdom i vissa fall avseende anmälan av influensa (HSN 1510-1162)
Remiss från Folkhälsomyndigheten angående införande av mers-virussjukdom som
smittspårningspliktig sjukdom (HSN 1510-1186)
Remiss av motion 2015:21 av Tara Twana m.fl. (S) om fetma hos barn (HSN 1510-1224)
Remiss av motion 2015:22 av Tara Twana m.fl. (S) om äldres tandhälsa (HSN 1510-1225)
Remiss av motion 2015:23 av Tara Twana (S) om att barn och ungdomar med astma
riskerar karies (HSN 1510-1226)
Remiss av motion 2015:30 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om genusanalys av ersättningssystemen inom hälso- och sjukvården (HSN 1510-1235)
Remiss - Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om sterilisering (HSN 1510-1238)
Remiss från Socialdepartementet av Promemoria förebyggande och behandling av
spelmissbruk (Ds 2015:48), (HSN 1511-1246)
Övrigt:
Patientnämndsärende PaN V1509-0467857 - Synpunkter på sekretessbrott avseende
kallelse till screening samt yttrande daterat 2015-10-06 (HSN 1509-1064)
Yttrande 2015-10-14 över remiss avseende Inspektionen för vård och omsorgs
föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) HSLF-FS 2015:xx, IVOs
dnr 2.8 19505/2015 (HSN 1509-1098)

Stockholms läns landsting
Box 6909
102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 132 00
Fax: 08-123 131 06
E-post: registrator.hsf@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 11 B. Kommunikationer: T-bana Rådhuset, buss 3, 40, 62 och 69

Fel! Hittar inte referenskälla.
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Remissvar 2015-10-22 från Stockholms läns landsting på Läkemedelsverkets rapport
Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Dnr 1.1-2014-045472
(HSN 1506-0864) (Skickat för anmälan till Landstingsstyrelsen).
Svar på remiss 2015-11-06 angående införande av mers-virussjukdom som smittspårningspliktig sjukdom (Folkhälsomyndighetens ärendenummer 03626-2015-1.1.3)
(HSN 1510-1186)

