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§§ 257-303

Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum

Tisdagen den 22 november 2016

Tid

15.00 – 16.20

Plats

Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(L)
(M)
(S)
(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
Cecilia Löfgreen
Amelie Tarschys Ingre
Ella Bohlin
Karin Fälldin
Petra Larsson
Victor Harju
Tuva Lund
Susanne Nordling
Håkan Jörnehed
Pia Ortiz Venegas
Jörgen Bengtsson

Ordförande

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

Anne-Marie Larsson
Catarina Ekeståhl
Jane Gustavsson
Sofia Paulsson
Caroline Wallensten
Jessica Ericsson
Hans Andersson
Kent Ivarsson
Jens Sjöström
Hanna Stymne-Bratt
Christina Enocson-Mårtensson
Parvin Araghi
Marie-Helena Fjällås
Shadi Larsson
Ulf Landström

Tjänstgörande

Ersättare

Jäv § 263

Tjänstgörande
Tjänstgörande § 263

Tjänstgörande
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Övriga

10/2016

HSF tjänstemän:
Barbro Naroskyin, Mikael Borin, Johan Bratt, Marie-Louise Kain,
Kitty Kook Wennberg, Ann Eva Askensten, Björn Wettermark,
Eva Gezelius, Carl Gustav Elinder, Åke Örtqvist, Helene Molander
och Lisbeth Ekebom.
Politiska sekreterare:
Lovisa Montin (L), Carl Henrik Svenson (M), Lisbeth Friman (KD),
Sofia Tahko (KD), Petra Björk (C), Johanna Falk (S),
Lina Ericson (MP), Marre Mayr (V) och Håkan Borg (SD).

Justeringsdatum

Den 22 november 2016 vad gäller §§ 273, 299-303.
Den 29 november 2016 vad gäller protokollet i övrigt.

Anslagsdatum

Den 23 november 2016 vad gäller §§ 273, 299-303.
Den 30 november 2016 vad gäller protokollet i övrigt.

Justerat

Anna Starbrink

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Dag Larsson
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Närvarande vid omedelbar justering av paragraf 273, 299-303
Ledamöter

(L)
(M)
(S)
(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
Cecilia Löfgreen
Amelie Tarschys Ingre
Ella Bohlin
Karin Fälldin
Petra Larsson
Tuva Lund
Victor Harju
Susanne Nordling
Håkan Jörnehed
Pia Ortiz Venegas
Jörgen Bengtsson

Ersättare

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

Anne-Marie Larsson
Catarina Ekeståhl
Jane Gustavsson
Sofia Paulsson
Caroline Wallensten
Jessica Ericsson
Hans Andersson
Kent Ivarsson
Jens Sjöström
Hanna Stymne-Bratt
Christina Enocson-Mårtensson
Parvin Araghi
Marie-Helena Fjällås
Shadi Larsson
Ulf Landström

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Tjänstgörande
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§ 257

Val av justerare

2:e vice ordförande Dag Larsson (S) väljs att tillsammans med ordförande
Anna Starbrink (L) justera dagens protokoll.
§ 258

Godkännande av dagordning

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner dagordningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i inledningen av sammanträdet
information av sjukhusdirektör Melvin Samsom, Karolinska
Universitetssjukhuset, om tillgänglighet, förtroende för klinisk forskning, utflytt
av verksamheter från Karolinska Universitetssjukhuset och inflytt av
verksamheter till Nya Karolinska Solna.

10/2016
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§ 259

Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-19
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan 15.00
som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Tisdagen den 31 januari
Tisdagen den 21 februari
Tisdagen den 21 mars
Tisdagen den 18 april
Tisdagen den 16 maj
Tisdagen den 20 juni
Tisdagen den 29 augusti
Torsdagen den 28 september
Tisdagen den 24 oktober
Tisdagen den 21 november

10/2016
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§ 260

Riktlinjer gällande uppdrag som kan lämnas direkt till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen från sjukvårdsstyrelser, utskott och
programberedningar
HSN 2016-4500

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag
att ta fram riktlinjer gällande vilken typ av uppdrag som kan lämnas direkt till
förvaltningen från sjukvårdsstyrelser, utskott och programberedningar. I ärendet
redovisas förslag på riktlinjer.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Riktlinjer gällande uppdrag som kan lämnas direkt till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen från sjukvårdsstyrelser, utskott och programberedningar
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till bordläggning av ärendet.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

10/2016

bordlägga ärendet.
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§ 261

10/2016

Godkänna hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting
HSN 2016-4403

Ärendebeskrivning
I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2015 gavs hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att revidera hjälpmedelspolicyn från 2003. Arbetet
har pågått under 2015 och 2016 tillsammans med representanter från
brukarorganisationerna Synskadades Riksförbund (SRF), HSO i Stockholms län Funktionshindersrörelsen i samverkan (HSO) samt DHR – Delaktighet,
Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
(DHR).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Hjälpmedelspolicy
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting.
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§ 262

10/2016

Införande av nya förskrivningsbara hjälpmedel
HSN 2016-3903

Ärendebeskrivning
I enlighet med den hanteringsordning om förändringar i Hjälpmedelsguiden som
beslutades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 mars 2007 föreslås i ärendet
att nya produktgrupper för hjälpmedelsförskrivning införs.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Metodrådets HTA-utlåtande 2012:2
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

införa luftrenare, ISO-kod 270306, samt inhalatorer, ISO-kod 040306, som
nya produktgrupper för hjälpmedelsförskrivning i Hjälpmedelsguiden.
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§ 263

10/2016

Bidrag till ideella organisationer
HSN 2016-3485

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås fördelning av bidrag till ideella organisationer år 2017. Syftet
med bidragen är att stödja och stimulera ideella organisationer som bedriver
frivilligt arbete som förstärker eller kompletterar hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-07
Riktlinjer för bidrag till ideella organisationer
Fördelning 2016
Sammanställning av uppföljningsenkät 2015
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till L-, M-, KD-, C-ledamöternas förslag (bilaga 1).
Susanne Nordling (MP) bifaller för MP-ledamöterna ordförandes yrkande.
2) Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till V-ledamötenas förslag (bilaga 2).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

fördela 18 100 000 kronor enligt tjänsteutlåtandet

att

dra av tio procent baserat på innevarande års bidrag för förening som inte
lämnat in uppföljning två år i rad

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra en översyn av
”Riktlinjer för stöd till ideella organisationer”.

Reservationer
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Petra Larsson (S) anmäler att hon är jävig och deltar inte i behandlingen och
beslutet av ärendet.
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§ 264

10/2016

Förlängning av avtal med Sirius Omsorg Holding AB om
liggande persontransporter
HSN 0809-1116

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om förlängning av gällande avtal rörande
tjänsten liggande persontransporter. Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan
den 2 juni 2010 ett avtal om tjänsten liggande persontransporter med Sirius
Omsorg Holding AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning av
avtal med Sirius Omsorg Holding AB, organisationsnummer 556148-4626,
om liggande persontransporter för tiden 3 mars 2017 till och med
3 mars 2018.
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§ 265

10/2016

Förlängning av avtal med trafikförvaltningen gällande
tjänsten sjukresor
HSN 1111-1432

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om att förlänga avtalet om tjänsten sjukresor
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Förlängningsavtal
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna förlängningsavtal med
trafikförvaltningen för utförande av tjänsten sjukresor för perioden
1 februari 2017 till och med 31 januari 2018.
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§ 266

Upphandling av armprotesmottagning och gåskola
HSN 2016-4082

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla armprotesmottagning och gåskola enligt lag
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-03
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- sjukvårdsdirektören att upphandla armprotesmottagning
och gåskola

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag.

10/2016
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§ 267

10/2016

Upphandling av ätstörningsvård
HSN 2016-4431

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att upphandla öppen och sluten psykiatrisk
specialistvård när det gäller ätstörningar enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-12
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla öppen och sluten
psykiatrisk specialistvård när det gäller ätstörningar enligt lagen om
offentlig upphandling

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag med precisering av
objektets omfattning.

Särskilda uttalanden
Håkan Jörnehed (V) och Dag Larsson (S) anmäler för V- och S-ledamöterna ett
särskilt uttalande (bilaga 3).
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§ 268

10/2016

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-4283

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förändringar i förfrågningsunderlag enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) som avser allmän barn- och ungdomstandvård.
Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med 1 februari 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-20
Förfrågningsunderlag enligt LOV för allmän barn- och ungdomstandvård
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV för
allmän barn- och ungdomstandvård att gälla från och med 1 februari 2017

att

målgruppen utökas från och med 1 januari 2017 till att omfatta unga till och
med det år då de fyller 21 år samt att detta görs under förutsättning att
riksdagen fattar beslut om motsvarande ändring i tandvårdslagen

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar för
S-, MP- och V-ledamöterna ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga 4).
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§ 269

10/2016

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialisttandvård för barn och ungdomar
HSN 2016-4284

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förändringar i förfrågningsunderlag enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) som avser specialisttandvård för barn och ungdomar.
Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med 1 februari 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-20
Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialisttandvård för barn och ungdomar
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV för
specialisttandvård för barn och ungdomar att gälla från och med
1 februari 2017

att

målgruppen utökas från och med 1 januari 2017 till att omfatta unga till och
med det år då de fyller 21 år samt att detta görs under förutsättning att
riksdagen fattar beslut om motsvarande ändring i tandvårdslagen

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar för
S-, MP- och V-ledamöterna ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga 5).
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§ 270

10/2016

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
tandregleringsvård för barn och ungdomar
HSN 2016-4285

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förändringar i förfrågningsunderlag enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) som avser tandregleringsvård för barn och ungdomar.
Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med 1 februari 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-20
Förfrågningsunderlag enligt LOV för tandregleringsvård för barn och ungdomar
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV för
tandregleringsvård för barn och ungdomar att gälla
från och med 1 februari 2017

att

målgruppen utökas från och med 1 januari 2017 till att omfatta unga till och
med det år då de fyller 21 år samt att detta görs under förutsättning att
riksdagen fattar beslut om motsvarande ändring i tandvårdslagen

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar för
S-, MP- och V-ledamöterna ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga 6).
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§ 271

10/2016

Införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi
HSN 2016-0543

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi
enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-06
Utredning av avtalsform inom klinisk fysiologi
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till
ett gemensamt förslag (bilaga 7).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV)

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden med
förslag till förfrågningsunderlag för klinisk fysiologi.

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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§ 272

10/2016

Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting
HSN 1411-1571

Ärendebeskrivning
Förslag till ny folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting har tagits fram under
ledning av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och med stöd av en parlamentarisk
referensgrupp.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-28
Ändringsmeddelande 2016-11-21
Folkhälsopolicy 2017–2021
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Susanne Nordling (MP) bifaller för MP-ledamöterna ordförandes yrkande.
2) Dag Larsson (S) yrkar på återremiss av ärendet (bilaga 8).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer först proposition på förslaget från Socialdemokraterna om
att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet idag. Ordförande (L) finner att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Reservation
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Fortsatt propositionsordning
Ordförande (L) ställer sedan proposition på yrkanden om bifall till förvaltningens
förslag och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att

anta folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

att

uppdra åt landstingets nämnder och styrelser att tillämpa folkhälsopolicyn
inom sitt verksamhetsområde genom att inkludera folkhälsoperspektivet i
styrning och ledningssystem, ta fram mätbara mål i enlighet med
folkhälsopolicyn, genomföra och följa upp insatserna och årligen
återrapportera strategier och utfallet av dessa till landstingsstyrelsen som
har tillsynsansvar

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att stödja landstingets insatser för
en förbättrad folkhälsa inom ramen för folkhälsopolicyn
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att

uppdra åt landstingsstyrelsen att i samverkan med hälso- och
sjukvårdsnämnden föra in folkhälsofrågor i budgetdirektiv och direktiv för
verksamhetsplanering

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samverkan med
landstingsstyrelsen årligen följa upp folkhälsoarbetet

Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.

10/2016
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§ 273

10/2016

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm gällande
laglighetsprövning av hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut
den 29 augusti 2016 om avslutsavtal med OneMed Sverige AB
HSN 2016-4354

Ärendebeskrivning
Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm med anledning av laglighetsprövning
av hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut den 29 augusti 2016, HSN 1507-0937,
att ingå avslutsavtal med OneMed Sverige AB på de villkor som parterna har
förhandlat fram.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-25
Tomas Erikssons överklagande, 2016-09-06
Förslag till yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nummer 19155-16
i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Susanne Nordling (MP) anmäler för MP-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Särskilda uttalanden
Susanne Nordling (MP) och Dag Larsson (S) lämnar för MP- och S-ledamöterna
ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga 9).

21 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 274

10/2016

Patientnämndsärende gällande ofullständigt adresserade
försändelser
HSN 2016-4441

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden begär patientnämnden en skriftlig
återföring angående ett principärende gällande ofullständigt adresserade
försändelser.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-12
Patientnämndsärende PaN V1311-05209-55
Yttrande med åtgärdsplan, ”Ofullständiga adresserade försändelser” gällande
ärende HSN 1403-0415
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Susanne Nordling (MP), Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till
ett gemensamt förslag (bilaga 10).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

inriktningen bör vara att avveckla PKnod till förmån för PKnodplus
tjänsten.

att

ge hälso- sjukvårdsdirektören i uppdrag att se över möjligheterna till att
avveckla PKnod.

att

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

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

22 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 275

10/2016

Yttrande över motion 2016:4 av Karin Michal (MP) m.fl. om att
göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar – för en
meningsfull valfrihet
HSN 2016-0702

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motionen att göra det lättare att jämföra psykiatriska mottagningar - för en
meningsfull valfrihet. I motionen föreslår Karin Michal m.fl. (MP) att det ska
göras en användarvänlig beskrivning av de olika psykiatriska mottagningarna på
1177 Vårdguiden. Vidare föreslås att data gällande patientnöjdhet ska samlas in
genom patientenkäter samt att resultatet av patientenkäterna publiceras på 1177
Vårdguiden och att en jämförandefunktion inrättas.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-26
Motion 2016:4 av Karin Michal m.fl. (MP) om att göra det lättare att jämföra
psykiatriska mottagningar - för en meningsfull valfrihet
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Susanne Nordling (MP), Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på 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
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

23 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 276

10/2016

Yttrande över motion 2016:6 av Anders Nilsson (MP) m.fl. om
stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras anhöriga
HSN 2016-0714

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion om stödlinje för personer med narkotikaproblem och deras
anhöriga. I motionen föreslår Anders Nilsson m.fl. (MP) att hälso- och
sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en stödlinje
för personer med narkotikaberoende och deras anhöriga.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-26
Motion 2016:6 av Anders Nilsson m.fl. (MP)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Susanne Nordling (MP), Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på 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
Susanne Nordling (MP) anmäler att MP-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

24 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 277

10/2016

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S)
om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms län
HSN 2016-1149

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motionen om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholms
län. I motionen föreslår Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) att landstinget i
Stockholm ska göra en kraftsamling för att möta det ökade behovet att förbättra
vården för personer med demens.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-27
Motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (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 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), Susanne Nordling (MP) och Håkan Jörnehed (V) lämnar för
S-, MP- och V-ledamöterna ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga 11).

25 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 278

10/2016

Yttrande över motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och
Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av åldersdiabetes och
prostatacancer
HSN 2016-1152

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:13. I motionen föreslår Conny Fogelström (S) och
Dag Larsson (S) att begränsa ökningen av åldersdiabetes och prostatacancer
genom att utarbeta ett system och en rutin för att upptäcka diabetes typ 2 och
prostatacancer på ett tidigt stadium i syfte att minska personligt lidande och
landstingets kostnader.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-30
Motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och Dag Larsson (S)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S) och Susanne Nordling (MP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på 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.
Särskilda uttalanden
Dag Larsson (S) och Susanne Nordling (MP) lämnar för S- och MP- ledamöterna
ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga 12).

26 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 279

Yttrande över motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V) om
hjärtstartare
HSN 2016-1331

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V). I motionen föreslås att ge
hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att i samråd med kommunerna
genomföra en översyn och ta fram en strategi för bättre tillgång till hjärtstartare
(inklusive första-hjälpen-utbildning) inom Stockholms län.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-14
Motion 2016:1331 av Pia Ortiz Venegas (V)
Hjärtstartare i Locums lokaler
Karta över publika hjärtstopp i Stockholm år 2012-2014
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Håkan Jörnehed (V) och Dag Larsson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på 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.
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

10/2016
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PROTOKOLL
2016-11-22

§ 280

10/2016

Yttrande över motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V) om
tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper
HSN 2016-1329

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:17 om tillskott av D-vitamin till särskilda riskgrupper. I
motionen föreslås att ett uppdrag ges till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att
se över riktlinjerna för hur D-vitamin ska förskrivas till särskilda riskgrupper
samt att en handlingsplan tas fram för hur kunskapen om särskilda riskgruppers
behov av D-vitamintillskott ska förstärkas inom primärvården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-17
Motion 2016:17 av Pia Ortiz Venegas (V)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på 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.

28 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 281

10/2016

Yttrande över motion 2016:20 av Tara Twana (S) om åtgärder
för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor
HSN 2016-2856

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över åtgärder för att motverka våld mot hemlösa missbrukande kvinnor. I
motionen föreslår Tara Twana (S) att vården erbjuder en vårdmiljö som erbjuder
trygghet för hemlösa och missbrukande kvinnor.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-22
Motion 2016:20 av Tara Twana (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 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.

29 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 282

10/2016

Yttrande över motion 2016:22 av Elinor Odeberg (S) om
subventionering av menskoppar
HSN 2016-2855

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:22 av Elinor Odeberg (S) om subventionering av menskoppar.
I motionen föreslås att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att utreda
subventionering och distribution av menskoppar till den menstruerande
befolkningen i länet. Utgångspunkten ska vara att skyddet ska vara avgiftsfritt för
den enskilda och att hälso- och sjukvårdsförvaltningen samtidigt utformar ett
likvärdigt alternativ för livmodersbärare som av olika skäl inte vill eller kan
använda menskopp. I motionen föreslås också att hälso- och
sjukvårdsförvaltningens uppdrag innefattar att utreda hur distributionen av
menskoppar kan kombineras med andra hälsopolitiska och miljömässiga vinster.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-26
Motion 2016:22 av Elinor Odeberg (S)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Marie-Helena Fjällås (MP) bifaller för MP-ledamöterna ordförandes
yrkande.
2) Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på 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.

30 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 283

Yttrande över motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V) om
införande av PrEP i Stockholms läns landsting
HSN 2016-2854

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över införande av PrEP i Stockholms läns landsting. I motionen föreslår
Håkan Jörnehed (V) att Stockholms läns landsting ska genomföra ett
utredningsuppdrag om hur landstinget eventuellt ska införa PrEP, det vill säga
pre-expositionsprofylax, mot hiv med läkemedlet Truvada.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-05
Motion 2016:25 av Håkan Jörnehed (V)
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar på återremiss av ärendet.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet.

10/2016
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PROTOKOLL
2016-11-22

§ 284

Yttrande över motion 2016:26 av Rickard Wall (-) om stopp
för manlig omskärelse före 13 års ålder
HSN 2016-2853

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:26 av Rickard Wall (-) om stopp för manlig omskärelse före
13 års ålder.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-30
Referenslista
Motion 2016:26 av Rickard Wall (-)
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.

Särskilda uttalanden
Jörgen Bengtsson (SD) anmäler ett särskilt uttalande (bilaga 13).

10/2016
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PROTOKOLL
2016-11-22

§ 285

Yttrande över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om
behovet av att uppdatera patientkläderna
HSN 2016-3625

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:27 av Emma Lindell (S) om behovet av att uppdatera
patientkläderna. I motionen föreslås att hälso- och sjukvårdsförvaltningen bör
verka för att patientrepresentanter ska ingå i ett sortimentsråd, samt medverka i
beslut och upphandlingar gällande patientkläder.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-05
Motion 2016:27 av Emma Lindell (S)
Bilaga om arbetssätt för textilhantering
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på 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.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
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PROTOKOLL
2016-11-22

§ 286

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna
och Centerpartiet om en tillgänglig primärvård i Tungelsta
HSN 2016-4164

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förvaltningens förslag till svar på skrivelse från Liberalerna,
Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet angående en tillgänglig vård
i Tungelsta.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-26
Skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

10/2016

anse skrivelsen besvarad.

34 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 287

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om att regeringen satsar
10 miljarder på kommuner och landsting
HSN 2016-4457

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Socialdemokraterna att
hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer till hälso- och sjukvårdsnämnden
med en redogörelse för hur regeringens välfärdsmiljarder kommer att disponeras
i Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-14
Skrivelse från Socialdemokraterna
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

10/2016

anse skrivelsen besvarad.

35 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 288

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om personalbrist och
gammal utrustning i ambulanssjukvården
HSN 2016-4458

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har bett att hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer
med redovisning över hur situationen ser ut inom ambulanssjukvården i
Stockholms län och förslag på åtgärder som garanterar patientsäkerhet och en
god arbetsmiljö i ambulanssjukvården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Skrivelse från Socialdemokraterna
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

10/2016

anse skrivelsen besvarad.

36 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 289

10/2016

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande upphandling av
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel
HSN 2016-4162

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden skriver Socialdemokraterna att
det är uppenbart att landstinget tecknat avtal med en leverantör som lagt ett
orimligt lågt pris och dessutom tecknat ett avtal som går att tolka lite hur man
vill. Därför vill Socialdemokraterna:
- 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 upphandlingen av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel ska gå
till i framtiden för att kunna ge det bästa till patienten.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Skrivelse från Socialdemokraterna
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

37 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 290

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av
vårdgarantin
HSN 2016-4163

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår
Susanne Nordling (MP) att en sammanställning av uppfyllnaden av
vårdgarantin inom vårdvalen görs.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-17
Skrivelse från Miljöpartiet de gröna
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

10/2016

anse skrivelsen besvarad.

38 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 291

Svar på skrivelse från Miljöpartiet de gröna om verkställigheten av
vårdgivares utbildningsuppdrag inom landstingets vårdval
HSN 2016-3388

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden frågar Miljöpartiet de
gröna om verkställigheten av vårdgivares utbildningsuppdrag inom
landstingets vårdval.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-04
Skrivelse från Miljöpartiet de gröna
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

10/2016

anse skrivelsen besvarad.

39 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 292

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om att länets
hälsomottagningar är nedläggningshotade
HSN 2016-4460

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om att länets
hälsomottagningar är nedläggningshotade.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-14
Skrivelse från Susanne Nordling (MP)
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

10/2016
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PROTOKOLL
2016-11-22

§ 293

Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om väntetider och
remisstopp i ME/CFS vården i Stockholms län
HSN 2016-4459

Ärendebeskrivning
I en skrivelse från Håkan Jörnehed (V) ställs frågor om väntetider för
diagnostisering och behandling vid ME/CFS och åtgärder för att förkorta dessa.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

10/2016

41 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 294

Svar på skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om upphandling av
förbrukningsvaror och dess skenande kostnader
HSN 2016-4165

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden framför Håkan Jörnehed (V) att
kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenar och att avtalet som skrevs för
5 år bara under första året har kostat 465 miljoner kronor, med anledning av
detta önskas svar på följande frågor:
- Hur kommer det sig att kostnaderna har dragit iväg så?
- Med dagens insikt, var anbudet som lades seriöst?
- Går det att säga upp avtalet?
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-03
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

10/2016

anse skrivelsen besvarad.

42 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 295

10/2016

Anmälan av delegationsbeslut
HSN 2016-0054

Ärendebeskrivning
I 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.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-10-17
Sammanställning 2016-10-17 (bilaga 14)
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

43 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 296

Övriga anmälningsärenden
HSN 2016-0053

Ärendebeskrivning
I ärendet anmäls för kännedom vissa övriga uppgifter, som har anknytning till
hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet. För ytterligare information om
punkterna i sammanställningen hänvisas till hälso-och sjukvårdsförvaltningens
registrator.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-10-17
Sammanställning 2016-10-17
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

10/2016
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PROTOKOLL
2016-11-22

§ 297

Anmälan av inkomna skrivelser

-

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer.
HSN 2016-4774 (bilaga 15).

-

Skrivelse från Susanne Nordling (MP) angående snöovädret i Stockholm.
HSN 2016-4775 (bilaga 16).

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

överlämna skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§ 298

Övriga frågor

Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om följande:
•

Rekrytering av smittskyddsläkare

Johan Bratt, chefläkare informerar om följande:
•

Inflyttningen till Nya Karolinska Solna

•

Åtgärder inom sjukvården på grund av snöovädret i Stockholm

10/2016

45 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 299

Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling
– upphandling av variceroperationer
HSN 2016-3448

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 februari 2016 att upphandla
vissa tjänster inom ortopedi och kirurgi. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag för variceroperationer (åderbråck) enligt lagen om offentlig
upphandling, LOU (2007:1091)
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-14
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 variceroperationer
enligt förfrågningsunderlaget

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

10/2016

46 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 300

10/2016

Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling
– tilläggsupphandling av hörapparater
HSN 1412-1628

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 29 september 2015 att upphandla
hörapparater enligt förfrågningsunderlaget. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i
uppdrag att besluta om antagande av leverantör. I ärendet redovisas ett förslag
till förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091)
för en tilläggsupphandling i de produktgrupper där sortimentet inte blev
fullständigt.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
Ändringsmeddelande, 2016-11-22
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla hörapparater enligt
förfrågningsunderlaget

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

47 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 301

Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling
– upphandling av medicinsk radiologi
HSN 1509-1074

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 3 november 2015 att upphandla
medicinsk radiologi. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091)
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-28
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 medicinsk
radiologi enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden för
beslut om antagande av leverantör

att

omedelbart justera beslutet.

10/2016

48 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 302

Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling
– upphandling av klinisk laboratoriemedicin
HSN 1507-0911

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 29 september 2015 att upphandla
klinisk laboratoriemedicin. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag
enligt lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091)
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-28
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 klinisk
laboratoriemedicin enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden för
beslut om antagande av leverantör

att

omedelbart justera beslutet.

10/2016

49 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22

§ 303

10/2016

Antagande av leverantör – upphandling av barn- och
ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen med
geografiskt områdesansvar inom kommunerna Tyresö,
Haninge och Nynäshamn
HSN 1501-0102

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände den 24 maj 2016 hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av barnoch ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen med geografiskt
områdesansvar inom kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
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, 2016-10-10
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

anta Prima barn- och vuxenpsykiatri AB som leverantör för barn- och
ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen med geografiskt
områdesansvar inom kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Prima barnoch vuxenpsykiatri AB, organisationsnummer, 556740-8918, för perioden
2017-01-01 till 2021-05-31

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte beslutet
Dag Larsson (S) anmäler för S-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler för V-ledamöterna att de inte deltar i beslutet.

Anna Starbrink (L), ordförande, tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat
samt önskar alla en trevlig adventstid, god jul och gott nytt år.
Dag Larsson (S), 2:e vice ordförande, tackar ordförande och önskar även henne
god jul och gott nytt år.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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BILAGA 1
Liberalerna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Förslag till beslut
Ärende 7
HSN 2016-3485

Bidrag till ideella organisationer 2017
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

att

fördela 18 100 000 kronor enligt tjänsteutlåtandet

att

dra av tio procent baserat på innevarande års bidrag för förening
som inte lämnat in uppföljning två år i rad

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra en översyn
av ”Riktlinjer för stöd till ideella organisationer”

Bidrag kan beviljas till organisationer som uppfyller hälso- och
sjukvårdnämndens ”Riktlinjer för stöd till ideella organisationer”. Alliansen
föreslår en översyn av dessa riktlinjer och vill samtidigt peka på vikten av att hålla
bidragen samlade.

51 (69)
PROTOKOLL
2016-11-22
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BILAGA 2
Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Ärende 7
HSN 2016-3485

Gällande ”Bidrag till ideella organisationer 2017”
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

öka ramen med en miljon kronor.

att

tilldela RFSL 100 000 kronor

att

tilldela Läkare i Världen 500 000 kronor

att

ge förvaltningen i uppdrag att fördela de resterande 400 000 kronor
till föreningar som bedriver arbete mot våld mot närstående.

att

omedelbart justera beslutet.

Ideella organisationer utgör ett viktigt komplement till den landstingsfinansierade
sjukvården. Ändå fördelas bidraget till denna sektor med samma summa pengar
som förra året, utan uppräkning, som i sin tur inte upplevde någon uppräkning
från föregående år.
Detta innebär en smygande urholkning av anslaget. Vi föreslår därför en
uppräkning av bidraget till ideella organisationer med en miljon kronor, vilket mer
än väl täcks i Vänsterpartiet budgetförslag.
Dessa extra medel vill vi fördela till särskilt angelägna verksamheter, så som
Läkare i världen och även RFSL som arbetar med nyanlända och papperslösa.
I nuvarande situationen med många som kommer till Sverige, och som är i behov
av vård, är Läkare i världens verksamhet oerhört viktig.
Man bör beakta att organisationer arbetar under väldigt olika villkor. Vissa
patientorganisationer har på grund av sina sjukdomar svårigheter att bedriva ett
fungerande styrelsearbete. Exempelvis så avlider flera under året på grund av den
diagnos de har, vilket givetvis påverkar verksamheten. Det kan ibland vara
förklaringen till att begärt underlag inte inkommit i tid. Dessa organisationer är
viktiga. De bör hjälpas och inte stjälpas.
Det är också av yttersta vikt att vi genom att finansiera civilsamhället som arbetar
mot våld mot kvinnor och våld i nära relationer värnar deras viktiga arbete.
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BILAGA 3
Vänsterpartiet
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 11
HSN 2016-4431

Yttrande gällande upphandling av ätstörningsvård
Det finns behov att ätstörningsvård i Stockholms läns landsting därav är det bra
att utöka utbudet. Specialiserad ätstörningsvård har tidigare upphandlats inom
landstinget och förvaltningen anser att det även fortsättningsvis behövs ett
vårdutbud från privata vårdvårdgivare för att kunna täcka vårdbehovet inom detta
område. Även om vi gärna hade sett denna typ av vård inom landstinget anser vi
det viktigt att dem, som lider av ätstörningsproblematik får den vård de behöver
och således har vi inga invändningar gentemot denna upphandling. Dock är det
viktigt att man regelbundet följer upp att vården fungerar som den utgett sig för att
göra. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna önskar därför en uppföljning av
resultaten inom ätstörningsvården.
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BILAGA 4
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 12
HSN 2016-4283

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
allmän barn- och ungdomstandvård
Vi välkomnar att regeringen höjt åldersgränsen för fri tandvård. Satsningen
innebär en förändring från dagens gräns som är satt till det år en person fyller 19
år. Förändringen genomförs i två steg där gränsen föreslås höjas till 21 år från
och med 2017. Från och med 2018 avses gränsen höjas ytterligare, till 23 år.
Genom regeringens satsning kan Stockholms läns landsting garantera fler unga
en avgiftsfri tandvård. Det här är en viktig reform för att grundlägga en god
tandhälsa i unga år hos fler än idag. På sikt kommer detta förhoppningsvis att
minska skillnaderna i tandhälsa och därmed hälsoklyftorna i befolkningen.
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BILAGA 5
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 13
HSN 2016-4284

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialisttandvård för barn och ungdomar
Vi välkomnar att regeringen höjt åldersgränsen för fri tandvård. Satsningen
innebär en förändring från dagens gräns som är satt till det år en person fyller 19
år. Förändringen genomförs i två steg där gränsen föreslås höjas till 21 år från
och med 2017. Från och med 2018 avses gränsen höjas ytterligare, till 23 år.
Genom regeringens satsning kan Stockholms läns landsting garantera fler unga
en avgiftsfri tandvård. Det här är en viktig reform för att grundlägga en god
tandhälsa i unga år hos fler än idag. På sikt kommer detta förhoppningsvis att
minska skillnaderna i tandhälsa och därmed hälsoklyftorna i befolkningen.
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BILAGA 6
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 14
HSN 2016-4285

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
tandregleringsvård för barn och ungdomar
Vi välkomnar att regeringen höjt åldersgränsen för fri tandvård. Satsningen
innebär en förändring från dagens gräns som är satt till det år en person fyller 19
år. Förändringen genomförs i två steg där gränsen föreslås höjas till 21 år från
och med 2017. Från och med 2018 avses gränsen höjas ytterligare, till 23 år.
Genom regeringens satsning kan Stockholms läns landsting garantera fler unga
en avgiftsfri tandvård. Det här är en viktig reform för att grundlägga en god
tandhälsa i unga år hos fler än idag. På sikt kommer detta förhoppningsvis att
minska skillnaderna i tandhälsa och därmed hälsoklyftorna i befolkningen.
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PROTOKOLL
2016-11-22
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BILAGA 7
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Ärende 15
HSN 2016-0543

Gällande ”Införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi”
Stockholms läns landsting har de bästa förutsättningarna men långt ifrån den
bästa vården. Dyra privatiseringar ger växande byråkrati som tvingar fram
besparingar i landstingets övriga vård. Den rödgröna oppositionen ser med oro
på hur kostnaderna för vårdval exploderar i Stockholm. Det verkar som att även
den styrande alliansen i landstinget så sakta börjat inse hur orimlig situationen
blivit. Bland annat försöker landstinget stoppa de skenande kostnaderna genom
att skära i ersättningssystemen och revidera förfrågningsunderlag för en rad olika
vårdval. Förra veckan gick Moderaterna ut i Svenska Dagbladet och
proklamerade att vissa vårdval kan behöva avvecklas framöver. Samtidigt
fortsätter man hela tiden att rulla ut nya vårdval, trots att man inte har kontroll
över kostnaderna i de befintliga vårdvalen.
Eftersom det råder fri etableringsrätt inom vårdvalet så kommer antalet
vårdgivare fortsatt att kunna växa, oavsett om vårdbehovet finns. Därmed
kommer också kostnaderna fortsatt kunna stiga. Vi anser därför att inga nya
vårdval bör införas förrän systemet är reviderat och utvärderat och det finns en
fungerande kostnadskontroll i hela vårdvalssystemet. Vi vill se en grundlig
utvärdering av de vårdval som redan finns, med utgångspunkt i vad de kostar och
vad de faktiskt tillför Stockholms läns skattebetalare. Vårdval innebär idag oftare
en valfrihet för företagen att etablera sig, än någon reell valfrihet för
befolkningen.
Vi hittar dock två delar i förvaltningens tjänsteutlåtande som är glädjande.
Tilläggsuppdraget aortabukscreening föreslås få en geografisk indelning, vilket vi
hoppas kan bli vägledande för vidare kontroll av utvecklingen inom vårdvalen.
Dessutom adresseras problemen med internremittering inom vårdkoncerner,
vilket vi upprepande påtalat.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna
och Vänsterpartiet att Hälso- och sjukvårdnämnden beslutar:
att

ej införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi
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BILAGA 8
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
Ärende 16
HSN 1411-1571

Gällande ”Folkhälsopolicyn 2017-2021”
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att

återremittera ärendet för att ta hänsyn till nedanstående synpunkter.

att

omedelbart justera ärendet.

Vi socialdemokrater anser att strategin i sin nuvarande utformning inte tydligt
nog beskriver utmaningarna inom folkhälsoområdet. Strategin konstaterar helt
riktigt att folkhälsan i Stockholms län är god och blir allt bättre men missar att
problematisera kring det faktum att den senaste folkhälsorapporten visar att de
sociala skillnaderna medellivslängd ökar i vårt län.
I förslaget till folkhälsopolicy 2017-2020 har relevanta mål som tidigare
inkluderades tagits bort. Vi menar att den tidigare folkhälsopolicyn innehöll mål
som på ett betydligt bättre sätt än målen i det nya förslaget gör, genom att de
täckte folkhälsoarbetets komplexa natur.
Det är viktigt att landstingets folkhälsomål även kan kopplas till de nationella
målområdena. I dessa omfattas de faktorer som har mest inflytande över
folkhälsa, och de används inom folkhälsoarbetet i kommuner och landsting i hela
Sverige. Målområdena omfattar allt från delaktighet, ekonomi, levnadsvanor,
arbetsmiljö, hälso- och sjukvård samt miljö.
Vi anser att förslaget till folkhälsopolicy har förlorat såväl i konkretion som i
tydlighet. Det är av stor vikt att det i en policy i en fråga så övergripande och
komplex som folkhälsa är framgår tydligt vilka strategier och åtgärder
landstingets egna verksamheter ska vidta för att nå de mål som är uppsatta i
strategin. I nuvarande förslag finns inget skrivet om vad landstingets
verksamheter ska göra. Vi anser att det är nödvändigt för att strategin ska bli
tydlig, vinna legitimitet och leda mot målen.
Vi socialdemokrater ser också mycket allvarligt på att den styrande minoriteten
beslutade så sent som i oktober i år, genom utslagsröst, att lägga den de tre
hälsomottagningar som syftar till att främja goda levnadsvanor. Dessutom skär
man, sedan förra året, ner anslaget till ner på allt kunskapsarbete som landstinget
bedriver om såväl folkhälsa, miljö, och arbetsförhållanden.
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BILAGA 9
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 17
HSN 2016-4354

Angående Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm gällande
laglighetsprövningen av hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut
den 29 augusti 2016 om avslutsavtal med One Med Sverige AB
Under de senaste åren har vi sett en trend mot att fler och fler beslut
delegeras bort från den politiska arenan. För Miljöpartiet är det
uppenbart att metoden är ett aktivt ställningstagande av den
styrande alliansminoriteten för att slippa hantera vissa frågor
politiskt.
En följd av alliansminoritetens medvetna politik är bristande insyn
för oss politiker som sitter i opposition och har en uppgift att
granska. Dessutom förskjuts ansvaret för viktiga beslut i stället till
landstingsförvaltningen, som nu lider av otydligheten om vilka
mandat som finns, vad som är lagligt och inte och på vilken nivå
beslut egentligen ska fattas.
Detta överklagande ska inte ses som en kritik mot hälso-och
sjukvårdsdirektörens agerande. Vi vet att hälso- och
sjukvårdsdirektören inte agerar i ett vakuum - det är alliansen som
har ansvaret för att detta beslut fattades på delegation.
Vi tycker att det är bra om frågan prövas i domstol så att både
politiker och förvaltning får tydliga svar på vilka beslutsmandat
som är lagliga i organisationen. Vi hoppas också att
alliansminoriteten säkerställer att alla viktiga beslut i framtiden
fattas av politiker i styrelser och nämnder som är valda att ta
ansvar, och inte överlåter de svåra frågorna på tjänstemän som man
sedan kan skylla på när något går fel.
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BILAGA 10
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Förslag till beslut
Ärende 18
HSN 2016-4441

Patientnämndsärende gällande ofullständigt adresserade försändelser
Vi vill ge en eloge till förvaltningen för att detta ärende tagits på största
allvar. Det är dock svårt att utifrån bedöma om den föreslagna tekniska
lösningen kommer att vara tillräcklig. Vi vill därför gärna se en mer generell
lösning och föreslår att den andra att-satsen ändras till nedananstående.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att inriktningen bör vara att avveckla PKnod i förmån för PKnodplus
tjänsten.
att ge hälso- sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa att problemet med
ofullständigt adresserade inte uppkommer på nytt
att till patientnämnden överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande.
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BILAGA 11
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende 21
HSN 2016-1149

Gällande ”Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och
Tuva Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik
demensvård i Stockholms län”
Vi är kritiska till yttrandet över denna motion på flera punkter. Yttrandet
bekräftar visserligen bristerna inom demensvården i Stockholms läns landsting,
men väljer samtidigt att inte kommentera flera av de viktiga problem som
motionen tar upp t ex ojämlik läkemedelsförskrivning, gemensamma
demensteam mellan kommun och landsting, samt att tydligt redovisa åtgärderna
som landstinget vidtagit de senaste 12 månaderna för att uppnå en bättre
samordning med kommunerna i länet.
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BILAGA 12
Miljöpartiet
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 22
HSN 2016-1152

Gällande ”Yttrande över motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och
Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av åldersdiabetes och
prostatacancer”.
Vi ser fram emot att Stockholms läns landsting implementerar Socialstyrelsens
rekommendationer om screening av prostatacancer när de kommer.
Gällande screening av diabetes skriver förvaltningen att evidens för
populationsbaserad screening saknas, men att däremot riskfaktorbaserad
screening är angeläget och att det finns utrymme för förbättring och ökad
kunskap om detta i sjukvården. Att som föreslås i motionen göra ett
blodsockertest till rutin vid besök hos vårdcentralen är enkelt och billigt, och kan
göra att också andra diabetesformer upptäcks tidigt, vilket är viktigt för att
minimera riskerna för komplikationer. Årligen inträffar dödsfall på grund av
oupptäckt diabetes och en rutin med ett obligatoriskt blodsockertest skulle
minska risken för detta. Det torde dessutom vara mycket enkelt att tillgängliggöra
blodsockertest, utan föregående läkarbesök, för den medborgare som vet att den
ligger i riskgruppen och själv vill kontrollera.
Vi hoppas att ett förbättringsarbete kring detta pågår eller kommer att påbörjas
inom landstinget.
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BILAGA 13
Sverigedemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 28
HSN 2016-2853

Särskilt uttalande
Sverigedemokraterna är emot alla former av rituell könsstympning/omskärelse
av personer som inte är myndiga. Manlig omskärelse innebär att en mycket
känslig del av penis, förhuden skärs bort. Att skära bort denna del av förhuden
handlar om ett smärtsamt oåterkalleligt ingrepp som också kan medföra
allvarliga komplikationer. I Sverige finns ingen hälsomässig grund för att
omskära små pojkar i de fall medicinsk indikation saknas. Omskärelse får endast
ske när medicinska skäl föreligger. Religiösa eller kulturella skäl är inte
medicinska, därför anser Sverigedemokraterna att omskärelse inte ska ske inom
Stockholms läns landsting.
Europarådets parlamentariska församling antog 1 oktober 2013 en resolution om
barnets rätt till fysisk integritet där omskärelse på icke-medicinsk grund också
tagits med.
Barnombudsmannen, vårdförbundet, barnkirurgerna, barnläkarna och
läkaresällskapets delegation för medicinsk etik är alla emot manlig
könsstympning/omskärelse.
Medicinsk etik och barnets rätt till kroppslig integritet ska alltid beaktas.
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BILAGA 14
Verksamhetsstyrning och stöd
Kansli

SAMMANSTÄLLNING
2016-10-17

HSN 2016-0054

Beslut fattade på delegation
Beslutsfattare/
Beslutsnr.

Datum

Rubrik

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2016-0459 2016-08-29 Deltagande för Ulf Landström (SD) i seminariet om
Framtidens patienter med IBD den 16 september 2016
”
2016-09-07 Deltagande för Kent Ivarsson (C) i konferensen Äldreriksdagen den 20 september 2016
Ordförande i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
HSN 2016-0459 2016-05-18 Deltagande för Margareta Åkerberg (KD) i informationsmöte om betänkandet Effektiv vård den 20 maj
2016
”
2016-06-29 Deltagande för Inger Akalla (M) i informationsmöte
med presentation av resultat från utvärdering av projekt med sexualundervisning på lättare svenska den 30
maj 2016
”
2016-08-17 Deltagande för Inger Akalla (M) i konferens IBD-dag,
Dagens Medicin den 16 september 2016
”
2016-08-30 Deltagande för Inger Akalla (M) i informationsmöte om
4 D den 6 september 2016
Ordförande i Sjukvårdsstyrelse Söder
HSN 2016-0459 2016-06-07 Deltagande för Lennart Sjödell (M) i seminarium om
utredningen Effektivare vård den 20 maj 2016
”
2016-08-30 Deltagande för Marit Strand Pettersen (V) i seminariet
Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?
Den 25 augusti 2016
”
2016-09-27 Deltagande för Marit Strand Pettersen (V) i seminariet
Innovationer i vården den 7 oktober 2016
”
2016-09-27 Deltagande för Marie Fors (S) i seminariet Innovationer i vården den 7 oktober 2016
”
2016-09-27 Deltagande för Alfonso Morales (S) i seminariet Innovationer i vården den 7 oktober 2016
Ordförande i programberedning för stora folksjukdomar
HSN 2016-0459 2016-04-28 Deltagande för Sofia Paulsson (M) i seminariet Utmaning för folkhälsan den 28 april 2016
”
2016-08-26 Deltagande för Sofia Paulsson (M) i workshop – Framtidens strålbehandling Region Stockholm Gotland den
29 augusti 2016
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Ordförande i programberedning för folkhälsa och psykiatri
HSN 2016-0459 2016-04-29 Deltagande för Alfonso Morales (S) i studiedagen Den
ökande psykiska ohälsan – sant eller falskt den 18 maj
2016
”
2016-08-25 Deltagande för Swapna Sharma (S) i lanseringskonferens om överenskommelse kring personer med missbruk/beroende den 19 september 2016
”
2016-08-25 Deltagande för Alfonso Morales (S) i lanseringskonferens om överenskommelse kring personer med missbruk/beroende den 19 september 2016
”
2016-09-14 Deltagande för Christina Blom-Andersson (KD) i inspirationsdagen för den psykiatriska heldygnsvården den
4 oktober 2016
Hälso- och sjukvårdsdirektören
2016-09-29 Avslag på begäran av allmänna handlingar
HDIR 16281
(HSN 2016-4473)
HDIR 16297
2016-10-17 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av avancerad
fotkirurgi (HSN 2016-2917)
HDIR 16298
2016-10-17 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av höftledsartroskopi (HSN 2016-2915)
HDIR 16299
2016-10-17 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av rekonstruktiv plastikkirurgi (HSN 2016-2918)

Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Protokoll 3/2016 den 9 maj, 4/2016 den 29 augusti
Sjukvårdsutskott Norr
Protokoll 6/2016 den 15 september
Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö
Protokoll 6/2016 den 12 september
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Protokoll 2/2016 den 26 augusti
Avregistrerade vårdgivare LOL och LOF
17 september 2016 till 12 oktober 2016
Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster
I enlighet med nämndens beslut från den 26 augusti 2013 (HSN 1305-0560) är
beslutsrätten delegerad till anställd på förvaltningen.
Förvaltningen har beslutat att avregistrera ett antal vårdgivare från registret över
läkare och sjukgymnaster verksamma enligt lag om läkarvårdsersättning (LOL)
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och lag om ersättning för fysioterapeuter (LOF) från och med 17 september 2016
till den 12 oktober 2016. Vårdgivarna är avregistrerade på grund av att något eller
några av de krav som anges i LOL respektive LOF inte är uppfyllda, alternativt att
vårdgivaren på egen begäran avsagt sig rätten till ersättning enligt nämnda lagar.

Vårdgivare

Specialitet

Beslutsdatum

Sinikka Auvinen Jonsson

Fysioterapeut

2016-10-03

Peggy Magnussen

Fysioterapeut

2016-10-10

Eva Porsblad Gustafsson

Fysioterapeut

2016-10-10

Conny Thörner

Fysioterapeut

2016-10-12

Vikariatsärenden LOL och LOF
17 september 2016 till den 12 oktober 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 17
september 2016 till den 12 oktober 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

Susanne Wolgers

Fysioterapeut

Richard Hartman

Bifall

2016-09-16

Gunilla Bokvist

Fysioterapeut

Elin Kjellander

Bifall

2016-09-16

Beatrice Bakalis

Fysioterapeut

Eva Pettersson

Bifall

2016-09-21

Berno Råsberg

Vissa op. spec.

Gösta Englund

Bifall

2016-09-21

Anneli Karbing

Fysioterapeut

Helena Shadburn

Bifall

2016-09-21

Rumiana Zlatewa-Cuenca

Invärtesmedicin

Ulf Ludwigs

Bifall

2016-09-22

Mikael Malmén

Fysioterapeut

Louise Fredén

Bifall

2016-09-22

Ann-Christine Säther

Fysioterapeut

Eva Petterson

Bifall

2016-09-26

Joachim Heuer

Fysioterapeut

Hlin Annette Sundberg

Bifall

2016-09-26

Martin Karlsson

Fysioterapeut

Marcus Hammarberg

Bifall

2016-09-26

Greger Hedman

Fysioterapeut

Ulrika Thoors

Bifall

2016-09-26

Elisabeth Olsson

Fysioterapeut

Hlin Anette Sundberg

Bifall

2016-09-27

Cecilia Ålander

Fysioterapeut

Elin Kjellander

Bifall

2016-09-27

Sofia Björklund

Fysioterapeut

Maria Wågstrand

Bifall

2016-09-28

Sofia Björklund

Fysioterapeut

Maria Wågstrand

Bifall

2016-09-28

Sofia Björklund

Fysioterapeut

Maria Wågstrand

Bifall

2016-09-28

Sandra Stenström

Fysioterapeut

Tina Bengtsson

Bifall

2016-09-28

Madeleine Brodin

Fysioterapeut

Louise Cederblad

Bifall

2016-09-28

Cecilia Ålander

Fysioterapeut

Elin Kjellander

Avslag

2016-09-28
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Susanne Keier

Fysioterapeut

Peter Andersson

Bifall

2016-09-29

Kurt Hedlund

Allmänmedicin

Peter Lindström

Bifall

2016-10-04

Ann Christin Brattsell

Fysioterapeut

Helena Gabrielsson

Bifall

2016-10-04

Cecilia Ålander

Fysioterapeut

Elin Kjellander

Avslag

2016-10-04

Maria Werin

Fysioterapeut

Helena Gabrielsson

Avslag

2016-10-04

Martin Karlsson

Fysioterapeut

Marcus Hammarberg

Avslag

2016-10-04

Kerstin Billengren-Ödqvist

Fysioterapeut

Malin Kalin

Bifall

2016-10-05

Henrik Jägerstad

Anestesi

Sunil Kalra

Bifall

2016-10-06

Maria Werin

Fysioterapeut

Helena Gabrielsson

Avslag

2016-10-07

Maria Werin

Fysioterapeut

Helena W Gabrielsson

Bifall

2016-10-10

Maria Werin

Fysioterapeut

Helena W Gabrielsson

Bifall

2016-10-10

Ordinarie vårdgivare

Specialitet

Vikariatstagare

Beslut

Beslutsdatum

Sven-Erik Thelander

Allmänmedicin

Tomas Lindholm

Bifall

2016-10-11

Greger Hedman

Fysioterapeut

Ulrika Thoors

Bifall

2016-10-11

Faris Al khalili

Invärtesmedicin

Cecilia Linde

Bifall

2016-10-11

Berno Råsberg

Vissa op. spec.

Gösta Englund

Bifall

2016-10-11

Eva Olsson

Fysioterapeut

Thomas Andersson

Bifall

2016-10-12

Ulrika Jederlund

Fysioterapeut

Bifall

2016-10-12

Cecilia Lyngman

Fysioterapeut

Thomas Andersson
Vera Thormann
Vestberg

Bifall

2016-10-12
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BILAGA 15
Vänsterpartiet

Skrivelse

Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer

I juli 2016 rapporterade media om att Karolinska sjukhuset skulle tvingas ställa in
följande dags operationer på grund av hård belastning. Enligt media så behövdes
dock enbart 7 stycken operationer ställas in på KS den aktuella dagen i juli.
Men denna händelse har fått Vänsterpartiet att fundera på hur många planerade
operationer som har behövts ställas in i på våra akutsjukhus under året. Ställs även
operationer in i öppenvården? Redan i slutet på augusti började vi ställa frågor till
förvaltningen i ämnet. Och det har tagit väldigt lång tid att få fram detta underlag.
Man kan konstatera att vi har mängder av uppföljningar om den vård som utförs
och mycket information om de operationer som sker. Däremot så verkar det inte
finnas tillräcklig information mer om den vård som inte utförs.
Vänsterpartiet har därför ställt en interpellation om inställda operationer som
kommer behandlas i landstingsfullmäktige den 13 december 2016.
I och med det underlag vi har fått fram inför interpellationsdebatten, förstår vi att
det finns olika anledningar till att operationer ställs in eller stryks. Även att det
finns flera olika tillfällen när operationer ställs in. Dels har vi de som stryks när du
redan är inne i vården. Dels har de operationer där du blir uppringd någon dag
före för att nås av budskapet att operationen ställs in. Vi har även de operationer
där patienten sövs men väcks utan att åtgärden är utförd.
Vad som framgått är att antalet inställda operationer har ökat från år 2015 till år
2016. Enligt uppgift ställdes 88 stycken operationer in på Danderyds sjukhus från
januari till september 2016 på grund av materialbrist, personalbrist eller helt
enkelt brist på vårdplats.
Lägger man till de operationer som ströks och stördes är siffran för Danderyds
sjukhus hela 1196 stycken under samma tidsperiod.
På Karolinska universitetssjukhuset ströks eller stördes 376 operationer med
anledning av att det saknades personal och 241 planerade operationer fick ställas
in på grund av platsbrist. Att ställa in en planerad operation i sista stund är för
patienten ett hårt slag och ett stort misslyckande för vården. Vi har även begärt ut
statistik från patientnämnden på inställda operationer. Det finns ett antal klagomål
på inställda operationer och det är bekymmersamma fall. Nu är år 2016 snart
tillända och vi önskar därför få svar på hur många operationer som ställdes in
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under hela året 2016 och då uppdelat på antalet kvinnor och män samt hur många
barn som fick sina operationer inställda.
Jag vill därför ha svar på följande frågor:
1. Hur många operationer ställdes in på våra alla våra akutsjukhus i länet
2016 (där även Norrtälje ingår) och jämfört med år 2015?
2. Hur många av dessa ställdes in på grund av personalbrist eller
vårdplatsbrist?
3. Hur många av dessa hann bli sövda och väckas utan att operationen
utfördes?
4. Hur mycket har SLL betalt ut i ersättning till patienter på grund av
inställd operation 2016?
5. Vilka åtgärder har landstinget och sjukhusen vidtagit för att motverka att
operationer ställs in i framtiden?

Håkan Jörnehed (V)

10/2016
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BILAGA 16
Vänsterpartiet

Skrivelse

Skrivelse av Susanne Nordling (MP) angående Snöovädret i
Stockholm
För två veckor sedan drabbades Stockholm av det största snöfallet i november på
mer än 100 år. Under en sådan exceptionell händelse får vi acceptera att allt inte
fungerar som vanligt, men det som hände med ambulanssjukvården är under all
kritik.
Kommunikationen havererade, ambulanserna skickades över hela Stockholm för
att hämta patienter, trots att resorna tog flera timmar och det dröjde ända till
onsdag förmiddag innan landstinget beslutade om stabsläge för att organisera
ambulanssjukvården.
Enligt personal i ambulansvården borde alla körningar som inte var akuta
prioriterats ner. Vid ett tillfälle väntade 17 prio-1-uppdrag och 60 prio-2-uppdrag.
Landstinget gick ut och sade att patientsäkerheten inte var hotad, samtidigt som
den längsta sjuktransporten under dagen tog sex timmar under vilken patienten
riskerade infektioner och trycksår och saknade mat och dryck.
Detta var förvisso ett extremt väderläge, men det kan bli mycket värre.
Miljöpartiet vill att landstinget nu utvärderar händelseförloppet och gör de
förändringar i organisation och krisplaner som är nödvändiga för ett bättre utfall
av framtida extrema händelser.
Miljöpartiet har sedan länge efterfrågat bättre samarbete mellan landstinget, SOS
Alarm och de företag som står för transporterna. Vi har sedan flera år drivit
frågan om en gemensam ledningscentral där alla aktörer är placerade under
samma tak. Hade detta funnits på plats hade förra veckans kaos sannolikt kunnat
undvikas.
Därför vill vi ha svar på:
Hur ska medborgarna kunna lita på att ambulansvården fungerar vid en större
kris?
Finns det en krisplan? Om ja, följdes den?
Varför fungerade inte kommunikationen?
Varför tog det flera timmar från det att ambulanspersonalen bad om hjälp med
bandvagnar från Försvaret, tills det att landstingsledningen efterfrågade dem?
Varför finns inte en sammanhållen ledningscentral där alla aktörer är placerade
under samma tak?

