1 (1)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

ANMÄLAN
2016-04-27

Handläggare:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ylva Eriksson

2016-05-24, p 30

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 2016-04-27.
Sammanställning 2016-04-27.
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 förslag till miljöpolitiskt program 2017-2021 (HSN 2016-0894)
Remiss från Regeringskansliet - Departementspromemorian Tolktjänst för vardagstolkning (HSN 2016-1047)
Remiss av motion av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer
jämlik demensvård i Stockholms län (HSN 2016-1149)
Remiss av motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och Dag Larsson (S) om att begränsa
ökningen av åldersdiabetes och prostatacancer (HSN 2016-1152)
Remiss från Inspektionen för vård och omsorg avseende Uppdrag att skapa långsiktig
samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål till berörda aktörer
(HSN 2016-1203)
Remiss av motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper (HSN 2016-1329)
Remiss av motion av Pia Ortiz Venegas (v) hjärtstartare (HSN 2016-1331)
Remiss från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen - Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (HSN 2016-1352)
Remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om avgiftsfrihet för screening med mammografi inom hälso- och sjukvården
(HSN 2016-1598)
Remiss från Regeringskansliet av Socialstyrelsens rapport: Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller - ska behandling få utföras vid andra vårdenheter
än universitetssjukhus? (HSN 2016-1790)
Inkomna ärenden från Patientnämnden:
Patientnämndsärende PaN V1510-0586649 avseende hörselrehab (Avesina) samt svar
daterat 2016-04-12 (HSN 1512-1485)
Patientnämndsärende gällande ersättningsanspråk för bröstimplantat,
PaN V1603-0147452 samt yttrande daterat 2016-04-19 (HSN 2016-0900)

