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PROTOKOLL
2016-06-21

7/2016
§§ 154-190

Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum

Tisdagen den 30 augusti 2016

Tid

15.00 – 16.05

Plats

Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ersättare

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

Anne-Marie Larsson
Catarina Ekeståhl
Jane Gustavsson
Sofia Paulsson
Caroline Wallensten
Jessica Ericsson
Hans Andersson
Maria Fälth
Margaretha Åkerberg
Kent Ivarsson
Jens Sjöström
Hanna Styrmne-Bratt
Christina Enocson Mårtensson
Marie-Helena Fjällås
Shadi Larsson
Vakant
Ulf Landström

Ordförande

Tjänstgörande

Tjänstgörande
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PROTOKOLL
2016-08-30

Övriga

7/2016

HSF tjänstemän:
Barbro Naroskyin, Anette Karlsson, Johan Bratt, Mikael Borin,
Olle Olofsson, Åsa Himmelsköld, Ann Eva Askensten, Kitty Kook
Wennberg, Björn Wettermark, Carl-Gustaf Elinder, Eva Gezelius,
Åke Örtqvist, Gabriele Radler Liljeberg, Helene Molander och
Lykke Ask-Harborg.
Politiska sekreterare:
Lovisa Gabrielsson Gradén (L), Jesper Svensson (L), Mats Nilsson (KD),
Lars Nordgren (C), Johanna Falk (S), Åsa Sturestig (MP),
Marre Mayr (V) och Håkan Borg (SD).

Justeringsdatum

Den 30 augusti 2016 vad gäller § 156-157, 163-177, 184-190.
Den 5 september 2016 vad gäller protokollet i övrigt.

Anslagsdatum

Den 31 augusti 2016 vad gäller § 156-157, 163-177, 184-190.
Den 5 september 2016 vad gäller protokollet i övrigt.

Justerat

Anna Starbrink

Vid protokollet

Lykke Ask-Harborg

Dag Larsson
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Närvarande vid omedelbar justering av paragraf 156-157, 163-177, 184-190
Ledamöter

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

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

Ersättare

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

Anne-Marie Larsson
Catarina Ekeståhl
Jane Gustavsson
Sofia Paulsson
Caroline Wallensten
Jessica Ericsson
Hans Andersson
Maria Fälth
Margaretha Åkerberg
Kent Ivarsson
Jens Sjöström
Hanna Styrmne-Bratt
Christina Enocson-Mårtensson
Marie-Helena Fjällås
Shadi Larsson
Vakant
Ulf Landström

Ordförande

Tjänstgörande

Tjänstgörande
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PROTOKOLL
2016-08-30

Övriga
§ 156-157,
163-177

7/2016

HSF tjänstemän:
Barbro Naroskyin, Anette Karlsson, Johan Bratt, Mikael Borin,
Olle Olofsson, Åsa Himmelsköld, Ann Eva Askensten, Kitty Kook
Wennberg, Björn Wettermark, Carl-Gustaf Elinder, Eva Gezelius,
Åke Örtqvist, Gabriele Radler Liljeberg, Helene Molander och
Lykke Ask-Harborg.
Politiska sekreterare:
Lovisa Gabrielsson Gradén (L), Jesper Svensson (L), Mats Nilsson (KD),
Lars Nordgren (C), Johanna Falk (S), Åsa Sturestig (MP),
Marre Mayr (V) och Håkan Borg (SD).

Övriga
§ 184-190
Sekretess

HSF tjänstemän:
Barbro Naroskyin, Kitty Kook Wennberg, Olle Olofsson, Åsa
Himmelsköld och Lykke Ask-Harborg.
Politiska sekreterare:
Lovisa Gabrielsson Gradén (L), Jesper Svensson (L), Mats Nilsson (KD),
Lars Nordgren (C), Johanna Falk (S), Åsa Sturestig (MP),
Marre Mayr (V) och Håkan Borg (SD).
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2016-08-30

§ 154

7/2016

Val av justerare

2:e vice ordförande Dag Larsson (S) väljs att tillsammans med ordförande
Anna Starbrink (L) justera dagens protokoll.
§ 155

Godkännande av dagordning

Ordförande informerar att inkomna skrivelser behandlas under punkten inkomna
skrivelser. Därefter godkänns dagordningen.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 156

7/2016

Valärende
HSN 1501-0012

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att befria Andreas Dahl (S) från sitt
uppdrag som ledamot i programberedningen för akutsjukvård och som ersättare i
sjukvårdsstyrelse söder.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-26
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

befria Andreas Dahl (S) från sitt uppdrag som ledamot i programberedningen
för akutsjukvård och som ersättare i sjukvårdsstyrelse söder

att

befria Parisa Liljestrand (M) från sitt uppdrag som ersättare i
sjukvårdsstyrelse norr

att

omedelbart justera beslutet.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 157

7/2016

Antagande av rekommendationer om offentligt finansierad
assisterad befruktning
HSN 2016-3352

Ärendebeskrivning
Detta ärende innehåller förslag gällande Sveriges Kommuner och Landstings
uppdaterade rekommendationer om enhetlighet i landstingens och regionernas
erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning från maj 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-18
Uppdaterad rekommendation för assisterad befruktning med anledning av ny
lagstiftning för ensamstående
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggsyrkande
från Vänsterpartiet (bilaga 1).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer först proposition på Vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.
Reservationer
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning, fortsättning
Därefter ställer ordförande proposition på yrkande om bifall till förvaltningens förslag
och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa att vården inom
Stockholms läns landsting följer Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation avseende erbjudande av offentligt finansierad assisterad
befruktning från maj 2016

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att justera förfrågningsunderlaget
för vårdval specialiserad gynekologi så att vårdgivarna erbjuder offentligt
finansierad assisterad befruktning enligt Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation avseende erbjudande av offentligt finansierad assisterad
befruktning från maj 2016

att

med anledning av Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer
om assisterad befruktning till ensamstående kvinnor föreslå landstingsstyrelsen
reservera medel för hälso- och sjukvårdsnämnden att disponera för att täcka
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faktiska kostnader under 2017 till följd av detta och att i budget för 2018 utöka
nämndens landstingsbidrag med motsvarande belopp
att

omedelbart justera beslutet.

Särskilda uttalanden
Ordförande (L) lämnar ett för Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet
gemensamt särskilt uttalande (bilaga 2).
Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar ett
gemensamt särskilt uttalande (bilaga 3).
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 158

7/2016

Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal från 2017
HSN 2016-2040

Ärendebeskrivning
I detta ärende föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden godkänna det reviderade
styrdokumentet Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal som tecknas
för att träda i kraft från och med den 1 januari 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-25
Allmänna villkor från 2017
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut (bilaga 4).
3) Susanne Nordling (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till beslut (bilaga 5).
4) Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut (bilaga 6).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de fyra förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna det reviderade styrdokumentet Allmänna villkor för
förfrågningsunderlag och vårdavtal från och med den 1 januari 2017.

Reservationer
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
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2016-08-30

§ 159

7/2016

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av
omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och
Södersjukhuset AB
HSN 2016-3077

Ärendebeskrivning
Den onkologiska verksamheten som bedrivs av Karolinska Universitetssjukhuset vid
Södersjukhuset kommer att efter en verksamhetsövergång den 1 oktober 2016
bedrivas av Södersjukhuset AB. Detta ärende avser justering av respektive sjukhus
omställningsavtal med anledning av verksamhetsövergången.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-08-11
Avtal med Karolinska Universitetsjukhuset: Justering av omställningsavtal verksamhetsövergång onkologi till Södersjukhuset AB
Avtal med Södersjukhuset AB: Justering av omställningsavtal - onkologiskt uppdrag
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Särskilda uttalanden
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 7).
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 160

7/2016

Patientnämndsärende gällande att vårdgarantin inte efterlevs
HSN 2016-1801

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden begär patientnämnden en skriftlig återföring
angående ett principärende gällande att vårdgarantin inte efterlevs.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-22
Patientnämndsärende gällande PaN V1509-0481730, PaN V1507-03553-59, PaN
V150603362-55
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till patientnämnden överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande.

Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar ett
gemensamt särskilt uttalande (bilaga 8).
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§ 161

7/2016

Den medicinska njursjukvårdens organisation och uppdrag i
Stockholms läns landsting 2016-2022
HSN 2016-0600

Ärendebeskrivning
Detta ärende innehåller förslag till organisation och uppdrag för den medicinska
njursjukvården i Stockholms läns landsting 2016-2022.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-27
Den medicinska njursjukvårdens organisation och uppdrag i Stockholms läns landsting
2016-2022
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) yrkar på att
ärendet ska återremitteras (bilaga 9).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer först proposition på Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiets förslag på återremittering av ärendet och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden avslår yrkande om återremittering och beslutar att avgöra
ärendet idag.
Reservationer
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning, fortsättning
Därefter ställer ordförande proposition om bifall till förvaltningens förslag och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förslaget till organisation och uppdrag för den medicinska
njursjukvården i Stockholms läns landsting 2016-2022

att

uppdra till hälso-och sjukvårdsdirektören att i samverkan med
landstingsstyrelsens förvaltning genomföra förslaget.

Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöter att de inte deltar i den del av beslutet som
avser att bifalla eller avslå förvaltningens förslag till beslut.
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att det inte deltar i den del av
beslutet som avser att bifalla eller avslå förvaltningens förslag till beslut.
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Håkan Jörnehed (V) anmäler för V-ledamöterna att de inte deltar i den del av beslutet
som avser att bifalla eller avslå förvaltningens förslag till beslut.
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§ 162

7/2016

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
HSN 2016-0803

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till reviderat förfrågningsunderlag för vårdval inom
specialiserad gynekologi samt förslag till tilläggsuppdrag inom assisterad befruktning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-27
Förfrågningsunderlag enligt LOV vårdval specialiserad gynekologi, 2016-06-27
Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt
finansierad assisterad befruktning, Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande från
styrelsen nr 7, 14/1994
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna det reviderade förfrågningsunderlaget för vårdval specialiserad
gynekologi och, om nämnden så beslutar, ersätta de allmänna villkoren i
förfrågningsunderlaget med de allmänna villkor som kommer att gälla från 2017

att

införa tilläggsuppdrag för assisterad befruktning

att

införa nytt tilläggsuppdrag för kirurgi

att

införa nytt tilläggsuppdrag för fertilitet

att

villkoren för det reviderade förfrågningsunderlaget träder i kraft den 1 januari 2017

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 10).
Susanne Nordling (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 11).
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 12).
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Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka
HSN 2016-0135

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Välfärd i Nacka inklusive
revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Välfärd i Nacka

att

bevilja styrelsen för samordningsförbundet Välfärd i Nacka ansvarsfrihet för 2015

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 164
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Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje
HSN 2016-0752

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södertälje inklusive
revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet i Södertälje

att

bevilja styrelsen för samordningsförbundet i Södertälje ansvarsfrihet för 2015

att

omedelbart justera beslutet.

Jäv
Anne-Marie Larsson (M) anmäler att hon är jävig.
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§ 165
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Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet VärmSam
HSN 2016-0587

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet VärmSam för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet VärmSam inklusive revisionsberättelse
och granskning av externa revisorer.
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslår landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet VärmSam

att

bevilja styrelsen för samordningsförbundet VärmSam ansvarsfrihet för 2015

att

omedelbart justera beslutet.
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Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn
HSN 1512-1461

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn inklusive
revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslår landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Östra Södertörn

att

bevilja styrelsen för samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2015

att

omedelbart justera beslutet.
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Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen
HSN 1512-1444

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen för godkännande
och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet i Södra Roslagen inklusive
revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Södra Roslagen

att

bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra Roslagen ansvarsfrihet för 2015

att

omedelbart justera protokollet.

Jäv
Lotta Lindblad Söderman (M) anmäler att hon är jävig.
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§ 168
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Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge,
Botkyrka, Salem (HBS)
HSN 2016-2197

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)
inklusive revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige
att

godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Huddinge,
Botkyrka, Salem (HBS)

att

bevilja styrelsen för samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)
ansvarsfrihet för 2015

att

omedelbart justera beslutet.

Jäv
Gunilla Helmerson (M) anmäler att hon är jävig.
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§ 169

7/2016

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för
hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2016-1915

Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har översänt årsrapport 2015 till hälso- och sjukvårdsnämnden
för yttrande.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-27
Landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsrevisorerna överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 13).
Susanne Nordling (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 14).
Håkan Jörnehed (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 15).
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 170

7/2016

Yttrande över motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S)
och Nina Portocarrero Flores (S) om att permanenta
Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta områden
HSN 2016-0140

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2015:39. I motionen föreslår Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina
Portocarrero Flores (S) att Rinkebyprojektet ska permanentas samt att en plan tas fram
för hur liknande hembesöksprogram kan implementeras i andra socioekonomiskt
utsatta områden.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-21
Motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina Portocarrero Flores (S)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) yrkar
bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 16).
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 171

7/2016

Yttrande över motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att
permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk viktning
för BVC och MVC
HSN 2016-0143

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2015:47. I motionen föreslår Susanne Nordling (MP) att Rinkebyprojektet ska
permanentas samt att en socioekonomisk viktning ska införas för MVC och BVC.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-21
Motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP)
Yrkanden
3) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
4) Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) yrkar
bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Särskilda uttalanden
Susanne Nordling (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 17).
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 172

7/2016

Yttrande över motion 2016:1 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson
(S) om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt
HSN 2016-0695

Ärendebeskrivning
Motionärerna önskar kartläggning av primärvårdens förutsättningar att arbeta
hälsofrämjande mot personer med övervikt och fetma, en kartläggning av ickekirurgiska behandlingsalternativ för att utöka behandlingsmångfalden och utredning
av förutsättningarna att utöka utbudet av ätträningshjälpmedel.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-28
Motion 2016:1 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Tove Sander (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) yrkar
bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Tove Sander (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 173

7/2016

Yttrande över motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso
Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för
patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården
HSN 2016-0700

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska
vården. I motionen föreslår Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) att
personer som kan tvingas att motta vård, mot sin vilja, inom ramen för den lagstiftade
psykiatriska tvångsvården inte ska tvingas att betala den patientavgift som finns idag
och som uppgår till 100 kronor per vårddag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-16
Motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Tove Sander (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) yrkar
bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Tove Sander (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar ett
gemensamt särskilt uttalande (bilaga 18).
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2016-08-30

§ 174

7/2016

Yttrande över motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om
inrättandet av äldrevårdcentraler
HSN 2016-0715

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsdirektören ska yttra sig över
motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler. I
motionen föreslår Pia Ortiz Vega .m fl. (V) att uppdrag ges åt hälso- och
sjukvårdsnämnden att inrätta äldrevårdscentraler i Stockholms läns landstings
sjukvårdsutbud.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-20
Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av äldrevårdcentraler
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Håkan Jörnehed (V) och Jörgen Bengtsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jörgen Bengtsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 19).
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 175

7/2016

Yttrande över motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa
så kallade taktiska enheter
HSN 2016-0716

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2016:8 om att införa taktiska enheter. I motionen föreslår Henrik Vinge (SD)
att taktiska enheter bör införas.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-15
Motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD)
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 176

7/2016

Yttrande över motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att
utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns
landsting
HSN 2016-0717

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra
tolkverksamheten i Stockholms läns landsting. I motionen föreslår Ulf Landström m. fl.
(SD) att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i Stockholms läns
landstings verksamhet när tolk krävs.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-23
Motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra
tolkverksamheten i Stockholms läns landsting
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 177

7/2016

Yttrande över remiss från Socialdepartementet om
Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
HSN 2016-3330

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
remissen från Socialdepartementet om förslaget från Folkhälsomyndigheten om
riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten
föreslår att vaccination mot hepatit B, tuberkulos, influensa och pneumokocker införs
som riskgruppsvaccination inom det särskilda nationella vaccinationsprogrammet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-02
Remiss från Socialdepartementet, S2013/00240/FS
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 178

7/2016

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande situationen för
gravida kvinnor i Norrtälje kommun som riskerar att behöva föda i
Södra länsdelen
HSN 2016-2513

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till från Socialdemokraterna ställs frågan till hälso- och
sjukvårdsnämnden om situationen för kvinnor som bor i Norrtälje men riskerar att
behöva föda i södra länsdelen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-27
Skrivelse från Socialdemokraterna
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 179

7/2016

Svar på skrivelse från (V) om assisterad befruktning för
ensamstående
HSN 2016-1718

Ärendebeskrivning
I en skrivelse från Vänsterpartiet (V) till hälso- och sjukvårdsnämnden den 19 april
2016 ställs frågor avseende landstingsfinansierad befruktning av ensamstående.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-27
Skrivelse från Vänsterpartiet
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

32 (76)
PROTOKOLL
2016-08-30

§ 180

7/2016

Anmälan av delegationsbeslut
HSN 2016-0054

Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls beslut som har fattats på hälso- och sjukvårdsnämndens
vägnar. En sammanställning av besluten bifogas. För ytterligare information om
besluten hänvisas till nämndens registrator, enhetschefen för lagreglerade läkare och
sjukgymnaster vid avdelningen för Särskilda vårdfrågor samt enhetschefen för
rehabilitering, habilitering och hjälpmedel vid avdelningen för närsjukvård.
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd i landstinget att besluta på nämndens vägnar. Beslut som
fattas på en nämnds vägnar ska anmälas till nämnden.
Muntlig information gällande avtal om förbrukningshjälpmedel
Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om avtalet mellan
Stockholms läns landsting (SLL) och Onemed Sverige AB gällande
förbrukningshjälpmedel och där det funnits oenigheter om tolkningen av avtalet.
Efter dialog med leverantören har man beslutat om att avtalet ska upphöra i förtid.
Ett delegationsbeslut samt ett avslutsavtal har skrivits fram och delgetts ledamöterna i
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Helene Molander, chef SLL Juridik, svarar på frågor kring upphandlingen,
delegationsbeslutet samt avslutsavtalet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-06-27
Sammanställning (bilaga 20)
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmälder för V-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 181

7/2016

Övriga anmälningsärenden
HSN 2016-0053

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 hälso-och sjukvårdsförvaltningens registrator.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-06-27
Sammanställning
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 182

7/2016

Anmälan av inkomna skrivelser

-

Skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet
angående en tillgänglig primärvård i Tungelsta.
HSN 2016-4164 (bilaga 21).

-

Skrivelse från Vänsterpartiet angående upphandlingen av förbrukningsvaror
och dess skenande kostnader.
HSN 2016-4165 (bilaga 22).

-

Skrivelse från Miljöpartiet angående uppfyllnande av vårdgarantin.
HSN 2016-4163 (bilaga 23).

-

Skrivelse från Socialdemokraterna angående upphandling av
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel.
HSN 2016-4162 (bilaga 24).

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

överlämna skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§ 183
•

Övriga frågor
Chefläkare Johan Bratt informerar om sommarsituationen och svarar på frågor.
Veckovisa rapporter har publicerats på Stockholms läns landstings hemsida och
en mer utförlig skriftlig rapport kommer att anmälas senare.
Johan nämner att läget varit ansträngt, men i samma utsträckning som
föregående år. Dock har logistiken fungerat bra, patienterna har hamnat rätt
inom vårdstrukturen och flödena har varit bättre. Även samarbetet med
kommunerna har förbättrats.
Per juni/juli har det inom förlossningsvården förekommit 28
utomlänshänvisningar.

•

Susanne Nordling (MP) får svar på sina tidigare frågor gällande neurokirurgi.

•

Frågor gällande sommarens personalsituation lyfts och förvaltningen
informerar att Maria Englund, personaldirektör SLL, kommer att återkomma
med en rapportering om detta senare.
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PROTOKOLL
2016-08-30

§ 184

7/2016

Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
höftledsartroskopi
HSN 2016-2915

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 23 februari 2016 att upphandla
vissa tjänster inom ortopedi och kirurgi. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag för höftledsartroskopi enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-17
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla höftledsartroskopi enligt
förfrågningsunderlaget och, om nämnden så beslutar, ersätta de allmänna
villkoren i förfrågningsunderlaget med de allmänna villkor som kommer att gälla
från 2017

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om antagande av
leverantörer

att

omedelbart justera beslutet.

36 (76)
PROTOKOLL
2016-08-30

§ 185

7/2016

Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av avancerad
fotkirurgi
HSN 2016-2917

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 23 februari 2016 att upphandla
vissa tjänster inom ortopedi och kirurgi. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag för avancerad fotkirurgi enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-17
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla avancerad fotkirurgi
enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om antagande av
leverantörer

att

omedelbart justera beslutet.
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PROTOKOLL
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§ 186

7/2016

Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av rekonstruktiv
plastikkirurgi
HSN 2016-2918

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 23 februari 2016 att upphandla
vissa tjänster inom ortopedi och kirurgi. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-17
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till beslut (bilaga 25).
Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) anmäler att MP- och V-ledamöterna
ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla rekonstruktiv
plastikkirurgi enligt förfrågningsunderlaget och, om nämnden så beslutar, ersätta
de allmänna villkoren i förfrågningsunderlaget med de allmänna villkor som
kommer att gälla från 2017

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om antagande av
leverantörer

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
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2016-08-30

§ 187

7/2016

Antagande av leverantör – upphandling av syncentral i
Stockholms län
HSN 1505-0688

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände den 23 februari 2016 hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av syncentral för
befolkningen i Sverige. Upphandlingen har nu genomförts och i ärendet föreslås att
leverantör antas och att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa avtal
med denna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-09
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till beslut (bilaga 26).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anta Sodexo AB som leverantör för syncentral i Stockholms län.

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Sodexo AB för
perioden 15 mars 2017 till och med 14 mars 2021

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
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Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk öppenvård för
vuxna med geografiskt områdesansvar i Nacka, Värmdö, Haninge,
Tyresö och Nynäshamn respektive i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista
HSN 1511-1379

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände den 26 januari 2016 hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av psykiatrisk
öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar inom kommunerna Nacka, Värmdö,
Haninge, Tyresö och Nynäshamn (objekt 1) samt inom stadsdelarna Spånga-Tensta och
Rinkeby-Kista i Stockholm stad (objekt 2). Upphandlingen har nu genomförts och i ärendet
föreslås att leverantör antas för respektive objekt samt att hälso- och sjukvårdsdirektören
får i uppdrag att träffa avtal med dessa.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-22
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anta WeMind som leverantör av psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt
områdesansvar i kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn (objekt 1)

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med WeMind för
perioden 1 januari 2017 till och med 31 mars 2021, eller om det tecknas senare,
från det datumet och till och med 31 mars 2021 med möjlighet till förlängning, en
eller flera gånger, högst fyra år

att

anta Praktikertjänst Psykiatri AB som leverantör av psykiatrisk öppenvård för vuxna
med geografiskt områdesansvar i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista i
Stockholm stad (objekt 2)

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Praktikertjänst Psykiatri
AB för perioden 1 januari 2017 till och med 31 mars 2021, eller om det tecknas senare,
från det datumet och till och med 31 mars 2021 med möjlighet till förlängning, en
eller flera gånger, högst fyra år

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler för V-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Särskilda uttalanden
Susanne Nordling (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 27).
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Antagande av leverantör - upphandling av öppen- och sluten
psykiatrisk vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö
och Vaxholm
HSN 1511-1378

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände den 26 januari 2016 hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av
psykiatrisk öppen- och slutenvård med geografiskt områdesansvar i kommunerna
Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. Upphandlingen har
nu genomförts och i ärendet föreslås att leverantör antas och att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa avtal med denna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-22
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anta Praktikertjänst Psykiatri AB som leverantör för psykiatrisk öppen- och
slutenvård med geografiskt områdesansvar i kommunerna Danderyd, Täby,
Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Praktikertjänst
Psykiatri AB för perioden 1 mars 2017 till och med 28 februari 2021 eller om det
tecknas senare, från det datumet och till och med 1 mars 2021 med möjlighet till
förlängning av avtalet, en eller flera gånger, med sammanlagt högst fyra år

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler för V-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Särskilda uttalanden
Susanne Nordling (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 28).
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Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk
öppenvårdsverksamhet för vuxna med inriktning mot svåra
depressions- och ångesttillstånd i norra och södra länsdelen
HSN 1511-1352

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände den 26 januari 2016 hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av psykiatrisk
öppenvårdsverksamhet för vuxna med inriktning mot svåra depressions- och/eller
ångesttillstånd i norra länsdelen (objekt 1) och södra länsdelen (objekt 2). Upphandlingen
har nu genomförts och i ärendet föreslås att leverantör antas för respektive objekt och att
hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa avtal med dessa.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-22
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anta WeMind AB som leverantör för psykiatrisk öppenvårdsverksamhet med
inriktning mot svåra depressions- och/eller ångesttillstånd med
mottagningsverksamhet i norra länsdelen (objekt 1)

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med WeMind AB för
perioden 1 januari 2017 till och med 31 mars 2021, eller om det tecknas senare, från
det datumet och till och med 31 mars 2021 med möjlighet till förlängning, en eller
flera gånger, högst fyra år

att

anta Capio Hjärnhälsan AB som leverantör för psykiatrisk
öppenvårdsverksamhet med inriktning mot svåra depressions- och/eller
ångesttillstånd med mottagningsverksamhet i södra länsdelen (objekt 2)

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Capio Hjärnhälsan
AB för perioden 1 januari 2017 till och med 31 mars 2021, eller om det tecknas
senare, från det datumet och till och med 31 mars 2021 med möjlighet till
förlängning, en eller flera gånger, högst fyra år

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler för V-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
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Särskilda uttalanden
Susanne Nordling (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 29).

Anna Starbrink (L), ordförande, tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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BILAGA 1
Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Ärende nr 4
HSN 2016-3352

Tilläggsyrkande gällande ”antagande av rekommendation om offentligt
finansierad befruktning”
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att komplettera underlaget med
förtydligande om att ett medicinskt skäl för byte av barnabärare i ett samkönat
par kan utgöras av att åldersgränsen för insemination/ IVF-försök har passerats.

att

omedelbart justera beslutet

Vänsterpartiet välkomnar de nya rekommendationerna gällande att ensamstående
kvinnor nu får samma möjligheter som par att erbjudas offentlig finansierad assisterad
befruktning. Dock har vi tidigare uttryckt att de grundläggande riktlinjerna bör vara
tydliga vad det gäller att göra det möjligt för samkönade par att under processen få byta
barnabärare om det är så att medicinska skäl föreligger, såsom till exempel att
åldersgränsen har passerat.
Riktlinjerna för de landstingsfinansierade försöken till behandling för ofrivillig
barnlöshet innebär upp till sex inseminationer med donerade spermier eller upp till tre
IVF-försök. När det gäller lesbiska par utses initialt en av kvinnorna inom paret att
behandlas för barnlöshet. Huvudregeln är att samma kvinna fullföljer hela
behandlingsserien av landstingens erbjudande. Utifrån medicinska motiv,
inkluderande ålder, är det dock möjligt att byta bärare. Sådana bedömningar görs i
varje enskilt fall och av den medicinska professionen, men det är viktigt att
bedömningarna utgår från enhetliga grunder.
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BILAGA 2
Liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

SÄRSKILT UTTALANDE
Ärende 4
HSN 2016-3352

Antagande av rekommendation om offentligt finansierad befruktning
Det är positivit att fler nu kan få hjälp med assisterad befruktning.
Nämnden beslutade i bred enighet om ett förtydligande om att ett medicinskt skäl för
byte av barnabärare i ett samkönat par kan utgöras av att man närmar sig eller har
passerat åldersgränsen för insemination/ IVF-försök. Vi konstaterar att nämndens
beslut ligger fast.
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BILAGA 3
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 4
HSN 2016-3330

Gällande ”Antagande av rekommendation om offentligt finansierad befruktning”
Vi välkomnar att landstingsalliansen nu väljer att anta SKL:s rekommendation om att
assisterad befruktning för ensamstående ska ingå i högkostnadsskyddet. De rödgröna
partierna har från början varit tydliga med att vi anser att samma patientavgift ska
gälla för behandling, oavsett om den som får behandlingen lever själv eller i en relation.
Något annat vore diskriminerande för de ensamstående kvinnorna. Vi ser med fortsatt
oro på att det råder brist på spermier som kan användas för behandling för just
ensamstående. Det har landstinget tyvärr inte gjort några proaktiva insatser för att
förhindra.
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BILAGA 4
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
Ärende 5
HSN 2016-2040

Gällande ”Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal från
2017”
Det saknas idag tydliga krav samt incitament för att alla vårdgivare ska ta sitt ansvar
när det gäller utbildningsplatser för studerande. När sjukvården nu flyttas ut från
akutsjukhusen, som en del av FHS, så blir det särskilt viktigt att kravet på att
erbjuda utbildningsplatser gäller alla vårdgivare. I och med att avtalen nu skrivs om
bör man föra in tydligare krav på att alla vårdgivare i landstinget ska tillhandahålla
utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare.
Vi anser även att alla offentligt finansierade verksamheter ska ha
kollektivsavtalsliknande villkor för sina anställda.
Vi måste kunna ställa krav på att vårdgivarnas IT-system är kompatibla så att
informationsutbyte fungerar samt kan utvecklas i linje med det arbete som sker
inom 3R.
Vi ser forskningsuppdraget som en naturlig del av all landstingsfinansierad
verksamhet och menar att de allmänna villkoren måste innehålla krav på deltagande
i forskningen.

Socialdemokraterna vill därför införa fyra nya paragrafer under stycket Lagar och
förordningar

att

införa krav på utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare för samtliga
vårdgivare inom vårdval

att

ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor hos samtliga vårdgivare som
auktoriserar sig inom vårdval, samt deras underentreprenörer

att

ställa krav på IT-system och informationsutbyte är kompatibelt med
landstingets system

att

ställa krav på deltagande i forskning och att arbeta innovationsfrämjande
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BILAGA 5
Miljöpartiet

Förslag till beslut
Ärende 5
HSN 2016-2040

Gällande ”Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal från
2017”
Allt fler vårdgivare är motvilliga till att ta emot vårdstuderande för den praktik som
ingår i vårdutbildningar. Miljöpartiet har i flera sammanhang drivit frågan att
deltagande i utbildningsansvaret ska vara ett självklart krav på de aktörer som bedriver
landstingsfinansierad sjukvård - detta för att säkra behovet av framtida vårdpersonal.
Ju mer vård som, i enlighet med Framtidens Hälso- och Sjukvård, utlokaliseras från
akutsjukhusen till privata utförare, desto viktigare blir kravet.
Ett sådant krav saknas i dag.
Vi anser också
*att alla offentligt finansierade verksamheter ska ha kollektivsavtalsliknande villkor för
sina anställda.
*att det bör vara möjligt att ha en vuxen närstående som tolk i en akut situation om det
råder tolkbrist, dock endast om patienten själv önskar en vuxen närstående som tolk.
*att vårdgivaren i tal och skrift ska undvika språk, termer och uttryck som kan anses
diskriminerande eller kränkande, som att till exempel skriva ”invandrarkvinnan” i
stället för ”patienten”.

Miljöpartiet vill därför införa två nya paragrafer under stycket Lagar och förordningar,

att

införa krav på utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare för samtliga
vårdgivare inom vårdval

att

ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor hos samtliga vårdgivare som
auktoriserar sig inom vårdval, samt deras underentreprenörer

en ny paragraf under stycket Tolkförmedling.
att

det i akuta situationer bör vara möjligt att ha en vuxen närstående som tolk.

och en ny paragraf under stycket Bemötande.
att

vårdgivaren åläggs att undvika språk, termer och begrepp som kan anses vara
diskriminerande eller kränkande.
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BILAGA 6
Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Ärende 5
HSN 2016-2040

Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal från 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga till de två nedanstående paragraferna i Allmänna villkor enligt förslaget

att

därefter godkänna Allmänna villkor från 2017 att gälla för alla vårdavtal från och
med den 1 januari 2017

Vänsterpartiet vill införa två nya paragrafer under stycket Lagar och förordningar
-

Alla anställda i offentligt finansierade verksamheter ska ha villkor motsvarande
kollektivavtal. Dessa krav gäller även underleverantörer.

-

SLL:s leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i s.k.
’skatteparadis’.

-

Alla offentligt finansierade landstingsverksamheter ska ta ansvar för
kompetensförsörjning och utbildning, såväl ut ett verksamhets- som ett
landstingsperspektiv.

49 (76)
PROTOKOLL
2016-08-30

7/2016

BILAGA 7
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende nr 6
HSN 2016-3077

Yttrande över ”Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet – justering
av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och
Södersjukhuset AB”
Vänsterpartiet yrkade på återremiss när Förändrad organisation av den onkologiska
specialistvården inom Stockholms läns landsting beslutades i Landstingstyrelsen 201512-01. Orsaken till detta var att vi såg med oro på avsaknaden av struktur och
ansvarsfördelning gällande forskning, kompetensförsörjning och utbildning.
Vi krävde bland annat:
-

förslag på tydliga riktlinjer kring hur ett konkret, praktiskt fungerande nätverk
ska skapas samt hur ansvarsfördelningen mellan nätverkets parter, HSN och LSF
ska se ut gällande forskning, kompetensförsörjning och utbildning

-

förtydligande av hur tillgången till ett brett befolkningsunderlag säkerställs för
forskningen i den nya strukturen

-

förtydligande av hur kompetensförsörjning säkerställs för utbildning av
onkologer vid samtliga kliniker

Vi ser fortfarande inte att några tydliga strukturer för dessa områden presenterats och
vill betona vikten av att dessa samverkansområden följs upp och stöds av landstingets
förvaltningar.
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BILAGA 8
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 7
HSN 2016-1801

Gällande ”Patientnämndsärende gällande att vårdgarantin inte efterlevs”
Trots skenande sjukvårdskostnader så minskar tillgängligheten i Stockholms sjukvård.
Vi ser med stor oro på att antalet ärenden hos patientnämnden gällande att
vårdgarantin inte efterlevs har ökat de senaste åren. Detta i ett landsting som infört ett
trettiotal vårdval inom specialistsjukvården i avsikt att öka tillgängligheten. De
områden där vårdgarantins tidsgränser inte uppfylls är framför allt inom
neuoropsykiatri, ortopedi, plastikkirurgi, åderbråcksbehandling, IVF, urologi samt
thoraxkirurgi.
Sjukvården i Stockholms län är dyrast i hela landet, här finns dessutom mycket goda
förutsättningar för att bedriva effektiv och tillgänglig vård. Ändå ser vi att
tillgängligheten minskar över tid. Förvaltningen lyfter bland annat fram att
måluppfyllelsen för behandling inom 90 dagar i maj 2016 har minskat med 7 procent
till 84 procent jämfört med samma månad föregående år. Vad gäller löftet om att du
ska få träffa en specialist inom trettio dagar så har tillgängligheten sjunkit i Stockholms
län från 73 % till 67 % på ett år. Så här kan det inte fortsätta.
Trots försämringar över lång tid så har landstingsalliansen inga tydliga svar på hur man
ska lösa personalbristen för att kunna öppna stängda vårdplatser och minska köerna.
Det är uppenbart att vårdval inte är någon garanti för en mer tillgänglig vård. Med
vårdval skenar kostnaderna och landstinget får svårare att erbjuda en tillgänglig och
jämlik vård för alla. Vi kräver att landstinget vidtar åtgärder för att kunna leva upp till
vårdgarantin så att patienten får den vård som hen behöver inom rimlig tid.
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BILAGA 9
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna
Miljöpartiet

Förslag till beslut
Ärende nr 8
HSN 2016-0600

Återremittering av ”Den medicinska njursjukvårdens organisation och
uppdrag i SLL 2016-2022”
Beredningen Stora folksjukdomar föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

återremittera ”Den medicinska njursjukvårdens organisation och uppdrag i SLL
2016-2022”

att

omedelbart justera beslutet

Vi anser att den medicinska njursjukvårdens organisation och uppdrag i Stockholms
läns landsting 2016-2022 innehåller en förbättring mot tidigare vad det gäller
funktionellt sammanhållna vårdkedjor.
Vi är också positiva till förslaget om gratis SL-kort för att minska kostnaderna för
sjukresor för de patienter som är tillräckligt friska för att åka kollektivt.
Dock invänder vi mot flera delar i förslaget.
Det finns bra skrivningar om sekundärpreventivt arbete men inget om resurser för
detta.
Njursjukdomar och dess följdsjukdomar är överrepresenterade i socioekonomiskt svaga
grupper och dessa grupper är överrepresenterade i södra delen av länet. Redan idag
behövs fler njurmedicinska vårdplatser i södra länet och ökade resurser för att arbeta
preventivt. Därav så ställer vi oss frågande till varför man vill öka volymerna till
Danderyd fastän fler patienter lider av njurproblem i södra länet. Det är något vi inte
anser vara jämlik vård. Resurserna borde finnas där de behövs som mest.
Den starkt ökade upphandling av hemodialysvården som föreslås är ungefär dubbelt så
stor som idag. En alltför stor andel som upphandlas gör att vi riskerar tappa styrning
mot de högt ställda målen om ökad självdialys och tidig njurtransplantation.
Njursjukvården genomgår en djupgående personalkris. På flera ställen har antalet
behandlingar skurits ner på grund av personalbrist med sämre mående för de drabbade
som följd. I förslaget saknas en plan för hur bemanningen inom denna
livsuppehållande vård ska garanteras, på kort och lång sikt.
Vi anser därför att ärendet bör återremitteras för att reda ut följande:
Redovisa vilka resurser som avsätts för sekundärpreventivt arbete.
Analys av i vilka delar av länet ökade resurser är mest angelägna.
Redovisa hur den upphandlade hemodialysvården kan minskas istället för att ökas,
som föreslås.
Att dokumentet inte styr volymerna så detaljerat som det är skrivet. Sjukhusen själva
borde få styra behovet, inte förvaltningen.
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Var finns den politiska kontrollen om sjukhuset upphandlar kontra att inte upphandla?
Fastställa vad som händer om det blir platsbrist på sjukhusen eftersom det inte flyttas
ut vård nu när det anses att det finns plats.
Fastställa vad som krävs för att personalförsörjningen inom dialysvården ska
garanteras.
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BILAGA 10
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 9
HSN 2016-0803

Gällande ”Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi”
Socialdemokraterna är positiva till revideringen av förfrågningsunderlaget för
vårdsvalsområdet gynekologi som innehåller många förbättringar. Bland annat ser vi
positivt på att vårdvalet ändras i syfte att öka tillgängligheten till medicinska aborter
och assisterad befruktning. Förändringen kommer att leda till att fler vårdgivare
kommer kunna erbjuda medicinska aborter, som utgör cirka 90 % av alla aborter i
Stockholms län. Detta innebär att de vårdgivare som har tilläggsuppdrag kirurgi
kommer kunna fokusera fullt ut på att behandla de abortfall som kräver mer
sjukhusvård (längre graviditetslängd eller andra medicinska skäl som gör att kirurgisk
abort rekommenderas). Detta kommer att leda till ett bättre resursutnyttjande och att
alla abortsökande kan få en tid snabbare.
Det finns dock en risk att väntetiderna kan komma att öka för de patienter som måste
hänvisas från en vårdgivare som endast utför medicinska aborter till en som utför
kirurgiska aborter. Även om detta kommer att regleras i samverkansavtal så bör
utvecklingen bevakas och utvärderas av förvaltningen efter införandet.
Dessutom ser vi en överhängande risk att de gynekologiska mottagningarna till stor del
kommer att öppna upp i centrala delar av länet, men att tillgängligheten inte kommer
att förbättras i mer resurssvaga områden. Vi socialdemokrater vill att ny etablering av
vård alltid ska ske med jämlikhetsfokus för att invånare i hela länet ska få del av
vårdutbudet.
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BILAGA 11
Miljöpartiet

Angående Yttrande över Revidering av förfrågningsunderlag för
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
Miljöpartiet är positivt till valfrihet inom gynekologisk vård. Att
patienter har möjlighet att, utifrån sin egen bedömning, välja den
vårdgivare de föredrar, är bra.
De tilläggsuppdrag som förvaltningen nu föreslår är också en
förändring i rätt riktning då det ger ökad tillgänglighet för de som r i
behov av assisterad befruktning och fertilitetskontroll.
Vi har dock sedan vårdvalet infördes efterfrågat en konsekvensanalys
av att de gynekologimottagningar som etablerat sig företrädelsevis
finns i innerstaden, medan Stockholms södra länsdelar, där behoven
av gynekologi är stora, står näst intill utan vårdgivare.
Vi efterfrågar också en viktad ersättning för att kompensera
socioekonomiska faktorer.
De föreslagna förändringarna löser inte de allvarliga problem vi har
lyft. Därför deltar vi inte i dagens beslut.

Särskilt uttalande
Ärende 9
HSN 2016-0803
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BILAGA 12
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 9
HSN 2016-0803

Yttrande över ”revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi”
Med det nya tilläggsuppdraget medicinsk abort kommer tillgängligheten till abort att
öka, vilket är positivt. Dock är det oerhört viktigt att valet av abortmetod kvarstår i
realiteten. Detta val bör diskuteras mellan patient och läkare/barnmorska och kan inte
alltid förvantas göras av patienten före en första kontakt. Då majoriteten av
vårdgivarna nu endast kommer att erbjuda medicinsk abort behöver såväl information
till patienter som samarbeten mellan vårdgivare stärkas så att denna valmöjlighet
kvarstår oavsett till vilken vårdgivare patienten initialt har vänt sig.
Vänsterpartiet är mycket kritiska till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken
gynnar tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur
verksamheter startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi
är alltså emot strukturen men att tillgängligöra möjligheter för abort ser vi som
positivt.
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BILAGA 13
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 16
HSN 2016-1915

Gällande Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för hälso- och
sjukvårdsnämnden
Socialdemokraterna har under en längre tid uttryckt oro för den snabba kostnadsutvecklingen
inom Stockholms läns landsting och då särskilt inom den köpta hälso- och sjukvården. Våren
2016 avslöjades att de tio dyraste av de så kallade vårdvalen kostade drygt en miljard kronor
mer, bara under 2014, än vad de hade gjort om deras kostnader utvecklats i linje med Hälsooch sjukvårdsnämndens övriga kostnader. Från att de började införas 2008 till och med 2014
kostade de drygt 4,3 miljarder kronor mer än de hade gjort med en genomsnittlig
kostnadsutveckling.
Landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden ger intrycket att det
är lika delar ideologisk naivitet, ointresse och oskicklighet hos de ledande allianspolitikerna som
gjort det möjligt för kostnaderna att skena iväg. Nedan ett axplock av de problem som
revisorerna uppmärksammar:
-

-

-

-

-

Enligt en genomlysning av LSF Analys och utvecklingsavdelning som citeras i rapporten
är vårdvalsavtalen konstruerade ”med ett fåtal kostnadskontrollerade mekanismer,
vilket innebär att landstingets möjlighet till kontroll över kostnadsutvecklingen är liten”.
Arbetet med att följa upp vårdvalen koncentreras i huvudsak på följsamhet mot avtal.
”Djupare analys och utvärdering av kostnadsökningar hinns oftast inte med. Inte heller i
nämndens löpande uppföljning fångas de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutvecklingen upp, då tillgängliga data inte fångar om ersättningsmodeller och
uppdragsbeskrivningar fungerar på avsett sätt”.
Revisorernas granskning har också ”visat att de systemstöd som finns sätter vissa
gränser för kostnadsbegränsande åtgärder samt uppföljning av kostnadsförändringar på
vårdområdesnivå och systemnivå.”
Information och lärdomar kopplat till kostnadskontroll sammanställs inte systematiskt
inom hela förvaltningen, såvitt som det framgår eftersom det finns tre
beställaravdelningar.
”HSN behöver arbeta mer systematiskt och strategiskt med kostnadskontroll genom att
möjliggöra kostnadskontroll vid konstruktionen av ett vårdvalsområde samt stärka
uppföljningen av kostnadsförändringarna […].”

Socialdemokraterna finner det svårbegripligt att dessa problem inte uppmärksammats och
åtgärdats i större utsträckning under de åtta år som förflutit sedan vårdvalen började införas.
Om de styrande allianspolitikerna insett problemen, prioriterat dem och haft förmågan att göra
någonting åt dem skulle utvecklingen sannolikt ha varit en annan. Uppenbarligen har så inte
skett.
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BILAGA 14
Miljöpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 16
HSN 2016-1915

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden
Landstingsrevisorerna har återigen bidragit med en viktig och relevant granskning. Årsrapport
2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden ger oss en rad intressanta fakta.
Revisionen anmärker på att Hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och kontroll behöver
stärkas. Detsamma har Miljöpartiet vid flera tillfällen påpekat. Förutom den övergripande
kontrollen vill Miljöpartiet belysa tre delar av revisionens analys som inte besvaras av
tjänsteutlåtandet:
Psykiatrin går med 96 mkr i överskott. Främst är det barn- och ungdomspsykiatrin som bidragit
till överskottet. Det är pengar som skulle kunna hjälpa många. Trots att vi vet att antalet unga
med psykisk ohälsa ökar har psykiatriområdet har inte samtliga medel använts. De unga som
lider av psykisk ohälsa får inte det och för att ge det behöver psykiatrins budget snarare utökas.
Därför är detta överskott bekymmersamt.
ASiH bidrar till att hälso- och sjukvårdens kostnader ökar. För år 2015 innebar det att
äldresjukvårdens resultat för 2015 var -163 mkr. Detta är förstås ett problem. Samtidigt anges det
ökade antal patienter inskriva i ASiH vara en orsak till att antalet vårddygn på akutsjukhusen
minskat. Miljöpartiet saknar en analys av sambandet. Är det säkerhetställt? När ska en analys
utföras? Leder den ändrade vårdstrukturen till minskade hälso- och sjukvårdskostnader och att
vård ges på rätt nivå?
Vårdvalen har blivit en dyr historia. Inget landsting i Sverige har infört så många vårdval som
Stockholms läns landsting. Privatiseringen och vårdvalsinförandet i vårt län framstår som
extremt i jämförelse med resten av Sverige. Miljöpartiet har sagt nej till omkring hälften av alla de
vårdval som införts i Stockholms läns landsting. Ofta har vi sagt nej till införande av nya vårdval
med hänvisning till att vi ifrågasatt förfrågningsunderlag och ersättningsystem. Under senare år
har vi också kritiserat hur förändringar av valen genomförts. Nu lyfter revisorerna fram att
djupare analyser och utvärderingar av vårdvalens kostnadsökningar vanligtvis inte hinns med.
Inte heller i den löpande uppföljningen fångas de bakomliggande orsakerna till
kostnadsutvecklingen upp. Miljöpartiet anser att detta är en framträdande orsak till att vi
fortfarande inte har en tillräckligt god styrning av vårdvalen.
Miljöpartiet anser att det är olämpligt att införa nya vårdval så länge landstinget inte har ett
systematiskt sätt att arbeta med ersättningen och kostnadskontrollen. Revisionsrapporten visar
oss att vi måste hitta nya system för utveckling och uppföljning av vårdvalen. Vi ser fram emot att
ta del av förvaltningens arbete med att ta kommandot över vårdvalens kostnader. De försök som
gjordes under 2015 misslyckades - Miljöpartiet hoppas att det denna gång finns tid för djupare
analys.
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BILAGA 15
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 16
HSN 2016-1915

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden
Vänsterpartiet tackar för Landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I rapporten betonas att Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver en tydligare styrning.
En av anledningarna till den bristande styrningen är införandet av vårdvalen där
ansvaret för planeringen av vårdutbudet förskjutits från politiken till marknaden.
Därmed är det numer marknaden som bestämmer vart vården ska placeras och
medborgarna förlorar därmed det demokratiska inflytandet.
Några av problemen med vårdvalet är att vi saknar både kostnadskontroll och
möjlighet till geografisk styrning. Det här leder till ett omöjliggörande av att kunna
genomföra en jämlik och tillgänglig vård för alla. Det går med andra ord inte att styra
resurserna till dem som har störst behov, både vad det gäller mellan geografiska
områden och olika patientgrupper. Vårdvalens kostnader har dessutom skjutit i höjden,
vilket dränerar möjligheterna för satsningar i andra delar av sjukvården. Stockholms
läns landsting även har flest vårdval i hela Sverige vilket dessutom lett till en
fragmentisering av vården.
Det framgår i rapporten att vårdvalens kostnader ofta inte hinner utvärderas. Detta är
ännu en anledning till att ta nytt grepp om landstingspolitiken och skrota vårdvalen och
istället utveckla i landstingets regi.
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BILAGA 16
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 17
HSN 2016-0143

Gällande ” Yttrande över motion 2015:39 av Maria Kjellsdotter Rydinger (S) och Nina
Portocarrero Flores (S) om att permanenta Rinkebyprojektet i socioekonomiskt utsatta
områden”

Vi socialdemokrater välkomnar beskedet om att förvaltningen stödjer motionens
förslag om en utredning för att utöka BVC-programmet med hembesök som bedrivs i
Rinkeby till andra delar av Stockholms län. Personal, föräldrar och forskare beskriver
alla hur framgångsrik denna modell är. Även i andra delar av landet har motsvarande
verksamhet startat eller planeras att starta.
Tyvärr råder oklarheter kring finansiering av såväl en utredning om att utöka
verksamheten samt huruvida det befintliga projektet i Rinkeby kan fortsätta efter
februari, då finansieringen från SLL officiellt ska upphöra.
Vi socialdemokrater anser att resurser ska till skjutas omgående för att göra BVCprogrammet med hembesök i Rinkeby permanent, samt att en utredning omgående ska
kunna påbörjas. Vi ser mer oro att det befintliga projektet har begränsats till enbart
fyra hembesök, ursprungligen gäller sex besök, och att beskedet om finansiering till
personalen och föräldrarna inom verksamhet dröjer från politiskt håll.

60 (76)
PROTOKOLL
2016-08-30

7/2016

BILAGA 17
Miljöpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 18
HSN 2016-0143

Angående Yttrande över motion 2015:47 av Susanne Nordling (MP) om att
permanenta Rinkebyprojektet och införa socioekonomisk
viktning för BVC och MVC
Miljöpartiet ser med glädje att förvaltningen delar vår uppfattning om behovet av en bättre
socioekonomisk fördelning av ekonomiska medel och att den ser över
ersättningssystemet för BVC med syfte att införa den viktade ersättning för BVC-verksamhet
som vi efterfrågat. Vi är också glada över att förvaltningen vill bevara Rinkebyprojektet.
Hembesök har visat sig vara en väl fungerande och kostnadseffektiv
metod att etablera kontakt med och förmedla kunskap till nyblivna föräldrar i socioekonomiskt
utsatta områden. Utvärderingen som gjorts av projektet visar på omedelbart positiva sociala
effekter för familjerna och att åtgärderna sannolikt kommer att ge barnen en bättre grundhälsa,
bland annat tack vare den ökande vaccinationsgraden i området.
Trots hembesökens framgång och trots att Rinkebyprojektet bara kostar några tusen kronor per
barn, meddelar dock förvaltningen att det saknas medel för att permanenta
verksamheten och implementera arbetssättet i andra utsatta områden.
Miljöpartiet vill satsa på barnen, och på tidiga insatser för en god hälsa. Vi hoppas att alliansen
inom kort återkommer med ett ärende om att permanenta det etablerade projektet i Rinkeby
och också avsätter medel till en etablering av liknande projekt i flera delar av länet.
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BIALGA 18
Socialdemokraterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 20
HSN 2016-0700

Gällande ” Yttrande över motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera
(S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den
psykiatriska vården”
Bestämmelserna i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) om intagning för
tvångsvård och om tvångsvårdens upphörande är ingående och absoluta. Beslut om
intagning för sluten psykiatrisk vård fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för
psykiatrisk vård efter en undersökning av patienten och sedan en annan läkare har
utfärdat ett vårdintyg. När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, ska
chefsöverläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Frågan om
tvångsvårdens upphörande ska övervägas fortlöpande.
I motionen föreslås att personer som tvingas att motta vård mot sin vilja inte ska tvinga
att betala den patientavgift som finns i dag. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens
motivering till sitt yttrande beträffande motionen, att en avgiftsbefrielse skulle kunna
ge konsekvenser i form av minskad motivation till att söka frivillig vård eller att
patienten strävar efter att kvarstanna i tvångsvården för att slippa avgifter, är inte
förenlig med vare sig lagstiftningen eller dess intentioner och dessutom ett
ifrågasättande av läkarens profession. Vi är kritiska till detta svaret.
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BILAGA 19
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 21
HSN 2016-0715

Gällande ”Yttrande över motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av
äldrevårdcentraler”
Idag lever vi allt längre och andelen äldre i befolkningen ökar. Detta betyder även att vi
som äldre lever med kroniska sjukdomar. Därför finns ett stort behov av såväl utökad
kapacitet som bättre kvalitet inom hälso- och sjukvården. Gruppen äldre är bred och
vårdbehoven varierar mellan olika individer. Majoriteten av alla äldre klarar sig utan
större hjälp från vården, men kan ändå behöva hälsofrämjande insatser för att behålla
sin hälsa. Socialdemokraterna vill förstärka förebyggande hälsoarbete på
husläkarmottagningarna för gruppen 65 år och äldre. Arbetet bör t ex innehålla en
utveckling av hälsosamtalet för alla som görs i åldern 75 år.
Primärvården har inte fått någon reella ekonomisk ökning sedan år 2008. Därför vill vi
Socialdemokrater satsa 600 miljoner kronor ytterligare i en succesiv nivåhöjning av
ersättningen till primärvården.
En sådan satsning möjliggör att primärvårdens geriatriska uppdrag kan stärkas. Detta
kan organiseras på flera sätt. Vi förespråkar en modell med tilläggsuppdrag i geriatrik
för de husläkarmottagningar som har en stor andel äldre bland sina listade patienter.
Oavsett vårdorganisation bör verksamheten ha en god tillgång till specialistkunskap
inom geriatrik och kunna erbjuda en fast vårdkontakt, t ex en specialist inom geriatrik,
som hjälper den äldre patienten i vården och samordnar olika vårdinstanser.
Specialisten bör också ha uppdrag att ge information till gruppen unga äldre t ex genom
seminarier om hälsa och åldrande. Socialdemokraterna vill även att
primärvårdsverksamheter med detta förstärkta uppdrag ska samarbeta med
äldreomsorgen inom kommunerna. All personal ska ha grundläggande kompetens
inom åldrandets sjukdomar.
Sedan januari år 2016 har 141 husläkarmottagningar tecknat avtal med landstinget för
att öppna äldremottagningar. Vi socialdemokrater har sedan tidigare efterfrågat att
sådana mottagningar borde ha ett större uppdrag än vad som avses. Vi efterfrågar
därför en plan för uppföljning av denna verksamhet.
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BILAGA 20
Beslut fattade på delegation
Beslutsfattare/
Beslutsnr.

Datum

Rubrik

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2016-0459 2016-05-27 Deltagande för Caroline Wallensten (M) i de två samordnande konferenserna Äldreriksdagen och 9:e
Nationella Patientsäkerhetskonferensen den 20-22
september
”
2016-05-27 Deltagande för Tuva Lund (S) i de två samordnande
konferenserna Äldreriksdagen och 9:e Nationella
Patientsäkerhetskonferensen den 20-22 september
”
2016-05-27 Deltagande för Thorbjörn Larsson (KD) i de två samordnande konferenserna Äldreriksdagen och 9:e
Nationella Patientsäkerhetskonferensen den 20-22
september
Ordförande i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
HSN 2016-0459 2016-05-18 Deltagande för Catharina Mann (C) i
informationsmöte om samordningsförbundet
Stockholms stad den 31 maj
”
2016-05-18 Deltagande för Inger Akalla (M) i informationsmöte
om betänkandet Effektiv vård den 20 maj
”
2016-05-18 Deltagande för Inger Akalla (M) i informationsmöte
om samordningsförbundet Stockholms stad den 31
maj
Ordförande i programberedning för folkhälsa och psykiatri
HSN 2016-0459 2016-05-04 Deltagande för Margot Hedlin (L) i studiedagen ”Den
ökande psykiska ohälsan – sant eller falskt” den 18
maj
Hälso- och sjukvårdsdirektören
HDIR 16146
2016-05-17 Avbryta upphandling avseende specialiserad
rehabilitering i varmt klimat SLL1019, objekt 1
psoriasis (HSN 1508-1006)
HDIR 16147
2016-05-17 Tilldelningsbeslut avseende upphandling
specialiserad rehabilitering i varmt klimat SLL1019,
objekt 2 reumatisk sjukdom och neurologisk
sjukdom/skada och objekt 3 reumatisk sjukdom (HSN
1508-1006)
HDIR 16166
2016-05-25 Ändringar i attestantförteckningen (HSN 2016-0081)
HDIR 16178
2016-06-01 Fullmakt för Josef Driving att föra landstingets talan
avseende laglighetsprövning gällande beslut om till-
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fällig avstängning (HSN 1401-0136)
Fullmakt för Johan Johansson att föra landstingets
talan i fråga om överprövning gällande beslut i
samband med ersättningsetablering (HSN 15080974)
Sommarattestantförteckning 2016 (HSN 2016-0081)

Avdelningschef för Särskilda vårdfrågor
HSVF 16049
2016-04-21 Förlängning av avtal gällande rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag (HSN 11101288)
HSVF 16093
2016-06-20 Förlängning av avtal, specialiserad rehabilitering i
varmt klimat för patienter med psoriasis (HSN 10060584)

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Protokoll 3/2016 den 9 maj
Sjukvårdsutskott Norr
Protokoll 3/2016 den 12 maj och 4/2016 den 9 juni
Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö
Protokoll 3/2016 den 11 maj och 4/2016 den 8 juni
Sjukvårdsutskott Söder
Protokoll 4/2016 den 10 maj och 5/2016 den 7 juni
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Protokoll 1/2016 den 27 april
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Vikariatsärenden LOL och LOF
14 maj 2016 till den 27 juni 2016
Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster

I enlighet med nämndens beslut den 26 augusti 2013 (HSN 1305-0560) är
beslutsrätten delegerad till anställd på förvaltningen.
Förvaltningen har fattat beslut avseende vikariatsärenden från och med den 14 maj
2016 till den 27 juni 2016. Avslag i vikariatsärenden sker exempelvis då vårdgivaren
inte uppfyller krav om heltidsverksamhet enligt 8 § lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning (LOL) respektive lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
(LOF) eller på grund av att ansökan inkommit försent eller inte är komplett.
Ordinarie vårdgivare

Specialitet

Vikariatstagare

Beslut

Beslutsdatum

Gunilla Vogel

Fysioterapeut

Maria Mereman

Bifall

2016-05-13

Agneta Enblad

Fysioterapeut

Kajsa Andersson

Bifall

2016-05-13

Anita Barrsveden

Fysioterapeut

Emma Holmström

Bifall

2016-05-17

Kerstin Grunewald

Fysioterapeut

Maria Mereman

Bifall

2016-05-17

Christer Höglund

Invärtes medicin

Gabriel Amon

Avslag

2016-05-17

Åsa Pravitz

Psykiatri

Nils Hamnström

Bifall

2016-05-19

Jill Bisander

Fysioterapeut

Malin Larsson

Bifall

2016-05-19

Eva af Trampe

Onkologi

Magnus Bäcklund

Bifall

2016-05-23

Berno Råsberg

Vissa. Op. spec

Gösta Englund

Bifall

2016-05-23

Anne Säther

Fysioterapeut

Eva Petterson

Bifall

2016-05-23

Sandra stenström

Fysioterapeut

Malin Larsson

Bifall

2016-05-19

Magdalena Hansson

Fysioterapeut

Henrik Lydén

Bifall

2016-05-24

Thorsten Sandberg

Fysioterapeut

Petra Wergelius

Avslag

2016-05-24

Grzegorz Skwirut

Fysioterapeut

Peter Andersson

Bifall

2016-05-24

Cecilia Schnell

Fysioterapeut

Eva Petterson

Bifall

2016-05-25

Sofie Mannersson

Fysioterapeut

Eva Petterson

Bifall

2016-05-26

Anna Hodor

Fysioterapeut

Magdalena Segal

Avslag

2016-05-26

Anna Hodor

Fysioterapeut

Magdalena Segal

Avslag

2016-05-26

Beatrice Bakalis

Fysioterapeut

Eva Petterson

Bifall

2016-05-26

Anna Hodor

Fysioterapeut

Magdalena Segal

Avslag

2016-05-26

Anna Hodor

Fysioterapeut

Magdalena Segal

Bifall

2016-05-26

Claes von Segebaden

Allmänmedicin

Peter Domicelj

Bifall

2016-05-30

Martin Karlsson

Fysioterapeut

Johanna Lax

Avslag

2016-06-14

Peter Une

Fysioterapeut

Anna Zetterlund

Bifall

2016-06-14

Mikael Malmén

Fysioterapeut

Christina Peick

Avslag

2016-06-14

Ellen Tiselius

Fysioterapeut

Tove Kockum

Bifall

2016-06-14

Ants Valdre

Allmänmedicin

Alberto Osorio

Avslag

2016-06-14

Joachim Heuer

Fysioterapeut

Anette Sundberg

Bifall

2016-06-14

Henrik Snapp

Fysioterapeut

Michaela Nordgren

Bifall

2016-06-14

Ordinarie vårdgivare

Specialitet

Vikariatstagare

Beslut

Beslutsdatum

Ann Liljeblad

Fysioterapeut

Susanna Lundström

Bifall

2016-06-14
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Anna Hodor

Fysioterapeut

Magdalena Segal

Bifall

2016-06-14

Annica Näsmark

Fysioterapeut

Kent Hedbys

Avslag

2016-06-14

Gunnar Hellsten

Allmänmedicin

Karl Wettermark

Bifall

2016-06-14

Gunnar Hellsten

Allmänmedicin

Karl Wettermark

Avslag

2016-06-14

Madeleine Elf

Fysioterapeut

Jonas Granberg

Bifall

2016-06-15

Göran Cederberg

Neurologi

Beth von Schreeb

Bifall

2016-06-15

Gregor Skwirut

Fysioterapeut

Peter Andersson

Bifall

2016-06-15

Kerstin Berggren

Fysioterapeut

Anna-Lena Roune

Bifall

2016-06-05

Helena Vounelakis

Fysioterapeut

Malin Larsson

Bifall

2016-06-15

Anneli Karbing

Fysioterapeut

Helena Shadburn

Bifall

2016-06-16

Martin Karlsson

Fysioterapeut

Johanna Lax

Bifall

2016-06-16

Christer Höglund

Invärtesmedicin

Gabriel Amon

Bifall

2016-06-16

Anna Hodor

Fysioterapeut

Magdalena Segal

Bifall

2016-06-16

Christine Håkansson

Fysioterapeut

Fredrik Svedberg

Bifall

2016-06-20

Jill Bisander

Fysioterapeut

Malin Larsson

Bifall

2016-06-20

Farah Aghaie

Invärtes

Annika Roquet

Avslag

2016-06-20

Susanne Nylander

Fysioterapeut

Richard Hartman

Bifall

2016-06-21

Helena Edlund

Fysioterapeut

Fredrik Svedberg

Bifall

2016-06-22

Madeleine Brodin

Fysioterapeut

Louise Cederblad

Bifall

2016-06-22

Robin Wakeham

Fysioterapeut

Hlin Annette Sundberg

Bifall

2016-06-23

Elisabet Arn

Fysioterapeut

Michaela Nordgren

Avslag

2016-06-23

Sandra Stenström

Fysioterapeut

Malin Larsson

Avslag

2016-06-27

Leonie Ribbing

Fysioterapeut

Marie schyberg

Avslag

2016-06-27

Monna Cecilia Torssell

Fysioterapeut

Richard Hartman

Bifall

2016-06-27

Berno Råsberg

Vissa. Op. spec

Gösta Englund

Bifall

2016-06-27
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Glasögonbidrag till barn och unga 8-19 år
I enlighet med nämndens beslut den 19 april 2016 (HSN 2016-0731) är beslutsrätten
delegerad till hälso- och sjukvårdsdirektören eller till den som hälso- och
sjukvårdsdirektören utser.
Riksdagen har beslutat om en ny lag (2016:35) gällande bidrag för glasögon till vissa
barn och unga. Lagen och en av regeringen beslutad förordning (2016:36) trädde i kraft
den 1 mars 2016. I lagens andra paragraf framgår att ett landsting ska lämna bidrag för
kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år
och som omfattas av landstingets skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt 3 b § hälsooch sjukvårdslagen (1982:763). Detsamma gäller den som erbjuds hälso- och sjukvård
med stöd av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.m. och lagen
(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd. Beslut om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till
barn och unga får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätten
Nedan lämnas en kort redovisning med hänsyn till gällande personuppgiftsbehandling.
Detaljerad information kan fås från enheten Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel.
Glasögonbidrag har utbetalats 2016-06-22 till 319 barn och unga, till en kostnad av
252.748 kronor. (HSN 2016-1669)

Tillägg: (skickades ut 160830)
Hälso- och sjukvårdsdirektören
HDIR 16250
2016-08-30 Drift av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel (HSN 1507-0937)
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BILAGA 21
Liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Skrivelse

En tillgänglig primärvård i Tungelsta
Tillgången till en god primärvård i Haninge och dess närområde måste säkerställas
efter att nuvarande vårdgivare vid Tungelsta vårdcentral aviserat att verksamheten ska
upphöra. Tungelsta och dess närområde har en växande befolkning och behovet av vård
ökar. Det är angeläget att tillgängligheten är god och förtroendet för primärvården är
hög.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får därför i uppdrag att undersöka intresset hos en
annan vårdgivare, privat eller offentlig, att starta i Tungelsta med en vårdcentral eller
möjligen en filialverksamhet. Vid sidan om detta måste också säkerställas att såväl de
ca 6 000 patienter som i dag är listade vid Tungelsta vårdcentral som de patienter som
i dag är listade vid närliggande vårdcentraler får tillgång till en vård med hög
tillgänglighet och kvalitet i närområdet.
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BILAGA 22

Vänsterpartiet

Skrivelse

Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om upphandlingen av förbrukningsvaror
och dess skenande kostnader
Den 29 augusti rapporterar SVT Nyheter Stockholm om att landstingets nota för
förbrukningsvaror skenar iväg sedan upphandlingen år 2014. Vänsterpartiet har aldrig
deltagit i det beslutet om att handla upp dessa varor, och vill att man ser över om det
går att säga upp avtalet.
År 2014 upphandlade Stockholms läns landsting hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningsvaror, och nu avslöjar SVT Nyheter Stockholm att kostnaderna för dessa
varor skenar. Avtalet, som skrevs för fem år, skulle kosta en halv miljard kronor, men
efter bara första året har det kostat 465 miljoner kr – nästan hela beloppet.
Vänsterpartiet har aldrig deltagit i beslutet att upphandla förbrukningsvaror, utan vid
varje tillfälle reserverat oss mot beslutet. Detta är något som partiet gläds åt i dag, efter
SVT Nyheter Stockholms granskning. Vänsterpartiet menar att ansvaret vilar på den
styrande borgerliga minoriteten.
Landstinget ska inte lägga sådana summor av skattebetalarnas pengar på bandage och
stödstrumpor. Särskilt inte när vi i dag har extremt kostnadsdrivande vårdval.
Jag vill därför ha svar på följande frågor:
•

Hur kommer det sig at kostnaderna dragit i väg så?

•

Med dagens insikt, var anbudet som lades seriöst?

•

Går det att säga upp avtalet?
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BILAGA 23
Miljöpartiet

Skrivelse

Skrivelse av Susanne Nordling (MP) angående uppfyllnaden av
vårdgarantin
- Vi i Miljöpartiet de gröna ser med oro på de allt större problemen att uppfylla
vårdgarantin. Såväl akutsjukhusen som vårdvalsområdena har problem, men köerna
är längre inom vården som ingår i vårdvalen. Incitamenten för vårdvalsaktörerna att
korta köerna saknas när de slagit i ersättningstaket.
- Miljöpartiet vill därför veta:
Hur många patienter drabbas av att vårdgarantin inte uppfylls?
Vilka vårdval har köer som gör att de inte kan uppfylla vårdgarantin, och hur många
patienter står i vardera kö?
Hur många av dem riskerar att drabbas av vårdskador då de får vänta på vård?
Vilka åtgärder vidtas för att säkerställa att samtliga vårdgivare informerar om
patientens valfrihet vid remittering, och inte enbart hänvisar till vårdgivare inom det
egna vårdbolaget?
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BILAGA 24
Socialdemokraterna

Skrivelse

Gällande upphandling av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel
Vi socialdemokrater är mycket oroade över sättet som det alliansledda styret i
Stockholms läns landsting har valt att upphandla hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel. Det är uppenbart att landstinget har tecknat avtal med en
leverantör som lagt ett orimligt lågt pris. Dessutom har landstinget tecknat ett avtal
som går att tolka lite hur man vill.
Socialdemokraterna i landstinget har vid flera tillfällen kritiserat hur denna
upphandling har gått till. Vi valde därför att inte delta i beslutet i hälso- och
sjukvårdsnämnden den 20 oktober 2014 när OneMed fick uppdraget att leverera
förbrukningshjälpmedel.
Den alliansstyrda ledningen godkände dock upphandlingen utan synpunkter, och
uttryckte dessutom förhoppningar om att kostnader skulle sparas. Istället blev det
tvärtom. Redan efter ett år är kostnaderna uppe i 465 miljoner, vilket nästan är
kostnaden för hela avtalsperioden, 500 miljoner. Det visar sig dessutom att landstinget
inom ramen för avtalet har handlat kompressionsstrumpor för 6 000 kronor paret.
Vi socialdemokrater är också mycket kritiska till att den alliansstyrda ledningen i
landstinget väljer att reagera så sent på att kostnaderna för avtalet med OneMed börjat
skena. Trots att landstinget redan i september 2015 upptäckte ökade kostnader, och att
kompressionsstrumpor för 6 000 kr köps in, så sätter man inte ner foten. Det ska dröja
så långt som efter sommaren 2016 innan man agerar. Förvaltningen har nu beslutat att
låta avtalet löpa ända till år 2018, vilket kommer att innebära en miljardkostnad.
Därför vill vi socialdemokrater:
-

Att landstinget omgående avslutar avtalet med OneMed gällande
förbrukningsmedel.
Att landstinget genomför en revision av den aktuella upphandlingen gällande
upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel.
Att landstinget genomför en hearing för brukare och patientorganisationer om
hur upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel ska gå
till i framtiden för att kunna ge det bästa till patienten.
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BILAGA 25
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
Ärende 33
HSN 2016-2918

Gällande ”Förfrågningsunderlag enligt LOU-upphandling av rekonstruktiv
plastikkirurgi”

Vi socialdemokrater ser med oro på att en så pass liten verksamhet som ärendet avser
ska utföras av enbart en vårdgivare. Vi har tidigare sett att två privata aktörer inte har
kunnat utföra denna verksamhet. Istället har Karolinska universitetssjukhuset fått gå in
som vårdgivare.
Med anledning av detta och att det endast är en vårdgivare som är aktuell framöver
anser vi det rimligt att nämnden får ta ställning till ny vårdgivare.
Socialdemokraterna vill därför yrka på:
Att

tilldelningsbeslutet ska fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden.
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BILAGA 26
Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Ärende nr 34
HSN 1505-0688

Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling syncentral i Stockholms Län
Förslag till beslut
Hälso- och Sjukvårdsnämnden beslutar
att avbryta upphandlingen och avslå förslaget om antagande av leverantör
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga avtalet med Stockholm syncentral
t.o.m. 2018-12-31
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden med förslag på
utveckling av Syncentralens uppdrag avseende ökat behov av pedagogiskt stöd relaterat
till den tekniska utvecklingen

Vi anser att synverksamheten i Stockholms län lämpar sig för att utvecklas i landstingets egen
regi, och vi kan inte se att en upphandling kommer att ”öka tillgänglighet och effektivitet”. Det
finns varken patientunderlag eller kompetens nog för en konkurrensutsättning. Detta visar sig
också tydligt när det nu framgår att endast en vårdgivare lämnat anbud i upphandlingen. Detta
kan inte ses som en lämplig konkurrenssituation.
Programberedningen för äldre och multisjuka beslöt på sitt sammanträde den 24 augusti att
verksamheten ska utvecklas i egen regi och att ingen upphandling ska inledas. Tyvärr tog inte
Hälso- och sjukvårdsnämnden hänsyn till programberedningens synpunkter utan gick vidare
med upphandling.
Patientorganisationerna var kritiska till beslutet om en upphandling och efterlyste en översyn av
habiliteringen/rehabiliteringen av personer med synskada. Vi anser att synverksamheten
behöver hållas samman i en organisation. Vi vill se till att det, i nära samarbete med lämpliga
patient- och brukarorganisationer utarbetas en framtidsvision inom synverksamheten i
Stockholms läns landsting. Tillsammans kan vi utarbeta en ordentlig framtids- och
behovsanalys. När en sådan analys är framtagen kan tydliga mål för verksamheten tas fram.
Vi förordar därför ett längre avtal och att förutsättningar för utökad verksamhet som rymmer
utveckling och förnyelse inkluderas. I takt med den allt snabbare teknikutvecklingen ser vi
ökade behov av pedagogiskt stöd och fler möjligheter att träna med hjälpmedlen för brukarna.
Som en konsekvens av detta skulle vi också gärna se att personalens möjlighet till
kompetensutveckling tryggas. Vi är även mycket angelägna att verksamheten utveklar ett stärkt
stöd till närstående t ex genom erfarenhetsutbyte och även en starkare samverkan kring barnen
till brukarna.
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BILAGA 27
Miljöpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 35
HSN 1511-1379

Angående Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk
öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Nacka, Värmdö,
Haninge, Tyresö och Nynäshamn, respektive i Spånga-Tensta och RinkebyKista
Miljöpartiet har sedan vårdvalet för vuxenpsykiatri infördes 2012, efterlyst en
konsekvensanalys av hur vårdvalsområdet skulle påverka patienter och personal.
Någon sådan har, trots att det nu gått fyra år, ännu inte gjorts.
Vi vet att psykiatrin i dag är underbemannad och underfinansierad. Därför vill vi att
landstinget skyndsamt ser över utfallet av vårdvalet. Vad har verksamheterna lyckats
med och inte lyckats med? Hur har privatiseringen påverkat den psykiatriska vården i
Stockholm län i sin helhet?
Innan ytterligare upphandlingar inom psykiatrin görs vill vi att det görs en utredning
av hur organisationen bör se ut för att bäst gagna patienter och skattebetalare. Vi vet
redan i dag att det brister i samverkan mellan olika utförare och att patienterna hamnar
mellan stolarna både i överförandet mellan sluten- och öppenvården och mellan
kommun och landsting.
Det är uppenbart att den psykiatriska vården behöver byggas ut, särskilt första linjens
psykiatri. Husläkarmottagningarna har idag ett uppdrag att arbeta med psykosocial
vård, men vi vet tyvärr att alla inte har kompetens att göra detta, trots att en tredjedel
av alla besök på våra vårdcentraler har psykiatriska orsaker.
Husläkarmottagningarnas psykiatriska vårduppdrag behöver utökas. Miljöpartiet vill
att det på varje husläkarmottagning ska finnas ett psykiatriskt team, bestående av
personal med psykiatrisk och psykosocial kompetens.
Mot bakgrund av denna kritik kommer vi inte att delta i dagens beslut.

75 (76)
PROTOKOLL
2016-08-30

7/2016

BILAGA 28
Miljöpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 36
HSN 1511-1378

Särskilt uttalande angående Antagande av leverantör – upphandling av
psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar
Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm
Miljöpartiet har sedan vårdvalet för vuxenpsykiatri infördes 2012, efterlyst en
konsekvensanalys av hur vårdvalsområdet skulle påverka patienter och personal.
Någon sådan har, trots att det nu gått fyra år, ännu inte gjorts.
Vi vet att psykiatrin i dag är underbemannad och underfinansierad. Därför vill vi att
landstinget skyndsamt ser över utfallet av vårdvalet. Vad har verksamheterna lyckats
med och inte lyckats med? Hur har privatiseringen påverkat den psykiatriska vården i
Stockholm län i sin helhet?
Innan ytterligare upphandlingar inom psykiatrin görs vill vi att det görs en utredning
av hur organisationen bör se ut för att bäst gagna patienter och skattebetalare. Vi vet
redan i dag att det brister i samverkan mellan olika utförare och att patienterna hamnar
mellan stolarna både i överförandet mellan sluten- och öppenvården och mellan
kommun och landsting.
Det är uppenbart att den psykiatriska vården behöver byggas ut, särskilt första linjens
psykiatri. Husläkarmottagningarna har idag ett uppdrag att arbeta med psykosocial
vård, men vi vet tyvärr att alla inte har kompetens att göra detta, trots att en tredjedel
av alla besök på våra vårdcentraler har psykiatriska orsaker.
Husläkarmottagningarnas psykiatriska vårduppdrag behöver utökas. Miljöpartiet vill
att det på varje husläkarmottagning ska finnas ett psykiatriskt team, bestående av
personal med psykiatrisk och psykosocial kompetens.
Mot bakgrund av denna kritik kommer vi inte att delta i dagens beslut.
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BILAGA 29
Miljöpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 37
HSN 1511-1352

Särskilt uttalande angående Antagande av leverantör – upphandling av
psykiatrisk öppenvårdsverksamhet för vuxna med inriktning mot svåra
depressions- och ångesttillstånd i norra och södra länsdelen
Miljöpartiet har sedan vårdvalet för vuxenpsykiatri infördes 2012, efterlyst en
konsekvensanalys av hur vårdvalsområdet skulle påverka patienter och personal.
Någon sådan har, trots att det nu gått fyra år, ännu inte gjorts.
Vi vet att psykiatrin i dag är underbemannad och underfinansierad. Därför vill vi att
landstinget skyndsamt ser över utfallet av vårdvalet. Vad har verksamheterna lyckats
med och inte lyckats med? Hur har privatiseringen påverkat den psykiatriska vården i
Stockholm län i sin helhet?
Innan ytterligare upphandlingar inom psykiatrin görs vill vi att det görs en utredning
av hur organisationen bör se ut för att bäst gagna patienter och skattebetalare. Vi vet
redan i dag att det brister i samverkan mellan olika utförare och att patienterna hamnar
mellan stolarna både i överförandet mellan sluten- och öppenvården och mellan
kommun och landsting.
Det är uppenbart att den psykiatriska vården behöver byggas ut, särskilt första linjens
psykiatri. Husläkarmottagningarna har idag ett uppdrag att arbeta med psykosocial
vård, men vi vet tyvärr att alla inte har kompetens att göra detta, trots att en tredjedel
av alla besök på våra vårdcentraler har psykiatriska orsaker.
Husläkarmottagningarnas psykiatriska vårduppdrag behöver utökas. Miljöpartiet vill
att det på varje husläkarmottagning ska finnas ett psykiatriskt team, bestående av
personal med psykiatrisk och psykosocial kompetens.
Mot bakgrund av denna kritik kommer vi inte att delta i dagens beslut.

