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PROTOKOLL
2015-03-23

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2015-03-23

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(M)
(M)
(KD)
(C)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Hanna Broberg
Boris von Uexküll
Helena Piensoho
Göran Råsmar
Jenny Hjalmarson
Zeinab Golmami
Andreas Dahl
Rodolfo Alvarez
Jonas Lindberg

Ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

(FP)
(S)

Bengt Björkstén
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Leif Karnström, Jenni Larsson, Lina Ericson, Ann Eva Askensten,
Kerstin Engman, Nils Edsmalm och Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Jenny Hjalmarson
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Val av justerare

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och ledamot Jenny Hjalmarson (S) utses att
justera protokollet.
§ 10 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 11

Årsrapport Prehospital vård

Årsrapport 2014 Prehospitala verksamheter i Stockholms läns landsting (2015-03-17)
delas ut. De prehospitala verksamheterna omfattar ambulanssjukvård, prioritering
och dirigering av prehospitala enheter, liggande persontransporter och sjukresor.
I årsrapporten redovisas ekonomi, statistik och andra viktiga verksamhetstal för
prehospitala verksamheter i landstinget.
Ann Eva Askensten och Nils Edsmalm informerar om rapporten som bygger på
uppgifter som leverantörer har lämnat om sina verksamheter, resultatet av
avtalsuppföljningar 2014 och uppgifter från databaser samt ekonomisystem.
Några av de viktigaste händelserna under 2014 redovisas i rapporten, såsom
införandet av den gemensamma prehospitala IT-plattformen (FRAPP IT I SLL),
utredning om förutsättningarna att driva tjänsten prioritering och dirigering av
prehospitala enheter i egen regi och ambulanslyftet (förstärkning av
ambulanssjukvården).
Rapporten kan användas som ett kunskapsunderlag och komplement till
informationen i budget och årsredovisning.
§ 12 Förlängning av tilläggsavtal med SOS Alarm Sverige AB avseende
tjänsten prioritering och dirigering samt uppdrag om ny
utredning om hur prioriterings- och läkarstödstjänsten kan
organiseras i landstingets regi (HSN 1402-0261)
I ärendet redovisas förslag till förlängning av nuvarande tilläggsavtal med SOS
Alarm Sverige AB till och med 31 oktober 2016.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 19 november 2013 att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att driva tjänsten
prioritering och dirigering av prehospitala enheter i egen regi. I ärendet redovisas
utredningens rapport där bedömningen är att förutsättningar finns för att driva
tjänsten i egen regi. Ett genomförande förutsätter en ny utredning av organisation
och former för tjänstens utförande i egen regi, inklusive en konsekvens- och
riskanalys av en sådan förändring.
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Ann-Eva Askensten och Kerstin Engman informerar om ärendet och besvarar
frågor. Presentationen sänds till alla i beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-06
Rapport Prioritering och dirigering av prehospitala enheter i egen regi Sjukvårdens larmcentral
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att nyttja förlängningsoptionen i
tilläggsavtalet med SOS Alarm Sverige AB, org nr 556159-5819, om tjänsten
prioritering och dirigering av prehospitala enheter till och med 31 oktober
2016

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningar för att
driva prioriterings- och läkarstödstjänsten i landstingets egen regi från och
med 1 november 2016. Uppdraget ska omfatta en konsekvens- och riskanalys
av en sådan förändring samt förslag om organisatorisk tillhörighet.

§ 13 Förvaltningen informerar
Leif Karnström informerar om
- benchmarking av akutsjukhusens effektivitet. En skriftlig rapport
presenteras under mars och kommer att sändas till programberedningen.
- avtalen med akutsjukhusen 2015 som är i slutfasen samt om
omställningsavtal för akutsjukhusen 2016-2018.
- omfördelning inom budget 2015.
§ 14 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och
sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 16 mars 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 15

Övriga frågor

Föreslås att förvaltningen planerar för ett studiebesök för programberedningen under hösten
2015.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.

