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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 hälsooch sjukvårdsförvaltningens registrator.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-03-14
Sammanställning 2016-03-14
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 över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi
(HSN 2016-0098)
Remiss av Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)
(HSN 2016-0128)
Remiss av motion - Motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina
Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta
områden (HSN 2016-0140)
Remiss av motion - Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) om
Patientnämndens erfarenhet i vårdvalen (HSN 2016-0142)
Remiss av motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning för BVC och MVC (HSN 2016-0143)
Remiss av motion 2015:51 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om städning i sjukhusens egen
regi (HSN 2016-0144)
Remiss av motion 2015:44 av Susanne Nordling (MP) om nollvision för bältesläggningar
och avskiljning inom BUP (HSN 2016-0145)
Remiss av motion 2015:43 av Erika Ullberg (S) m.fl. om mäns våld mot kvinnor
(HSN 2016-0146)
Remiss från Socialstyrelsen om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om vävnader och
celler (HSN 2016-0291)
Remiss av landstingsrevisorernas projektrapport 13/2015 Den psykiatriska vården för
unga vuxna med psykisk ohälsa i SLL (HSN 2016-0325)
Remiss av landstingsrevisorernas projektrapport 13/2015 Den psykiatriska vården för
unga vuxna med psykisk ohälsa i SLL (HSN 2016-0330)

Remiss av landstingsrevisorernas projektrapport 13/2015 Den psykiatriska vården för
unga vuxna med psykisk ohälsa i SLL (HSN 2016-0370)
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Remiss av landstingsrevisorernas projektrapport 9/2015 Ledningssystem för
informationssäkerhet - arbetet med genomförande (HSN 2016-0371)
Remiss från Folkhälsomyndigheten: Beslutsunderlag till regeringen om införande av
vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet (HSN 2016-0458)
Remiss från Socialstyrelsen med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2009:28) om blodverksamhet (HSN 2016-0524)
Remiss avseende nationell och regional nivåstrukturering av lever- och gallvägscancer
m fl (HSN 2016-0540)
Remiss gällande rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering för
kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer m fl (HSN 2016-0541)
Remiss av Strategi för innovation och digitalisering i Stockholms läns landsting
2016-2020 (HSN 2016-0575)
Remiss från Regeringskansliet: Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt
konsumentskydd (SOU 2015:100) (HSN 2016-0579)
Remiss av landstingsrevisorernas projektrapport 15/2015 Framtidens hälso- och sjukvård
planering och genomförande 2015 (HSN 2016-0651)
Remiss av motion 2016:2 av Tara Twana och Swapna Sharma (S) om kunskapen om
kvinnors hälsa (HSN 2016-0693)
Remiss av motion 2016:1 av Erika Ullberg och Dag Larsson (S) om behovet av mångfald
i vården av allvarlig övervikt (HSN 2016-0695)
Remiss av slutbetänkande En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande
inom hälso- och sjukvården - Effektiv vård (SOU 2016:2) (HSN 2016-0696)

Remiss av motion 2016:5 av Karin Michal m.fl. (MP) om jämställd vård - rätt till
behandling för kvinnor med lipödem (HSN 2016-0699)

Remiss av motion 2016:3 av Dag Larsson och Alfonso Morales Barrera (S) om att utreda
kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården
(HSN 2016-0700)
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Remiss av motion 2016:4 av Karin Michal m fl (MP) om att göra det lättare att jämföra
psykiatriska mottagningar - för en meningsfull valfrihet (HSN 2016-0702)

Remiss från Läkemedelsverket: Förslag till nya föreskrifter om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit samt förslag till ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (HSN 2016-0713)
Remiss av motion 2016:6 av Anders Nilsson m fl (MP) om stödlinje för personer med
narkotikaproblem och deras anhöriga (HSN 2016-0714)
Remiss av motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m fl (V) om inrättandet av
äldrevårdcentraler (HSN 2016-0715)
Remiss av motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter
(HSN 2016-0716)
Remiss av motion 2016:9 av Ulf Landström m fl (SD) om att utveckla och förbättra
tolkverksamheten i Stockholms läns landsting (HSN 2016-0717)
Inkomna ärenden från Patientnämnden:

Patientnämndsärende PaN V1601-0034957 - Synpunkter på avslag på remittering för
specialiserad neurologisk rehabilitering samt svar daterat 2016-02-08 (HSN 2016-0133)
Patientnämndsärende PaN V1510-0558034 gällande neuropsykiatrisk utredning inom
vårdgarantins gräns samt svar daterat 2016-02-26 (HSN 2016-0424)
Övrigt:
Yttrande 2016-02-01 över förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering
av läkemedel (HSN 1512-1513, HSN 1512-1517)
Remissvar 2016-03-11 angående ”Beslutsunderlag till regeringen om införande av
vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet” (HSN 2016-0458)

Skrivelse 2016-02-10 från Föreningen Prostatabröderna angående vårdval och
prostatacancer i Stockholms Läns Landsting (HSN 2016-0737)

