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PROTOKOLL
2015-04-20

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2015-04-20

Tid

14.00 – 15.45

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(S)
(M)
(M)
(C)
(S)
(S)

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Martina Mossberg
Boris von Uexküll
Göran Råsmar
Zeinab Golmami
Andreas Dahl

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Olof Kollinius
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Leif Karnström, Stefan Strandfeldt, Anders Nettelbladt,
Henrik Benterås Lucht, Jesper Svensson, Jenny Norell
och Lisbeth Ekebom.

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Dag Larsson
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Val av justerare

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande Dag Larsson (S) utses
att justera protokollet.
§ 17

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 18

Presentation av Somatisk specialistvård

Vid dagens sammanträde får programberedningen information med inslag av
utbildning från hälso- och sjukvårdsförvaltningen om delar av programberedningens
ansvarsområde. Avdelningschef Leif Karnström och enhetscheferna Anders
Nettelbladt (planeringsenheten) och Stefan Strandfeldt (avtalsenheten) informerar
om avdelningen Somatisk specialistvård. I avdelningen ingår även en stab som
arbetar med avdelningens sammanhållna ekonomiska planering och
ärendeprocessen.
Leif Karnström inleder med bakgrundsfakta om befolkningen i länet, vårdutbud,
vårdkonsumtion och antalet besök inom vården totalt och inom den somatiska
specialistvården samt om de ekonomiska ramarna. Konsumtionen av specialiserad
somatisk vård är hög. Trots stora volymer och hög konsumtion per invånare är det få
väntande på vård. Hälften (cirka 25 miljarder kronor) av hälso- och
sjukvårdsnämndens budget går till den somatiska specialistvården. Två tredjedelar
går till landstingsdriven vård och en tredjedel går till privat driven vård. Styrningen av
vården sker genom genom olika avtalsformer såsom direktupphandling, upphandling
enligt LOV och upphandling enligt LOU.
Leif Karnström informerar även sjukvårdens strukturförändringar till 2018 på grund
av ökat vårdbehov och förflyttning av vård och sammanfattar enomförandet av
framtidsplanen. En högre andel patienter ska omhändertas på rätt vårdnivå vilket ska
ge ökad systemeffektivitet. Planeringen för Nya Karolinska Solna, Karolinska
Huddinge, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset, Norrtälje
sjukhus, Södertälje sjukhus och S:t Eriks ögonsjukhus redovisas.
Leif Karnström avslutar med information om de strukturella förändringarna och
därav diskussioner och förslag till omställningsavtal. Omställningsavtal 2016-2019
syftar till långsiktiga och stabila förutsättningar för akutsjukhusen och
kostnadskontroll för landstinget. Avtalen ska vara klara den 30 juni 2015 och sker i
dialog – inte förhandling. Det kommer att bli stort fokus på uppföljning.
Presentationen sänds till ledamöter och ersättare i programberedningen.
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Sjukhusavtalen

Historik: från anslag till prestationsersättning till …?
Anders Nettelbladt informerar om akutsjukhusens ersättningsmodeller genom att
ge en historisk tillbakablick hur sjukhusen ersattes tidigare och vilka
förbättringsområden de olika modellerna har samt vilka risker man ser med det
nya förslaget till omställningsavtal. Före 1992 ersattes sjukhusen genom anslag.
Från 1992 till 2015 har ersättningen varit prestationsbaserad. Från 2016 till 2019
föreslås omställningsavtal med fast ersättning för att ge långsiktiga stabila
förutsättningar.
Presentationen sänds till ledamöter och ersättare i programberedningen.
Hur är ett avtal uppbyggt?
Stefan Strandfeldt informerar om de avtal hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i
dag inom somatisk specialistvård (totalt cirka 350 avtal) samt om avtalens volymer
och ersättningar.
Avtal efter upphandling enligt LOV:
Vårdval förlossning
Vårdval gynekologi
Vårdval höft- och knäprotesoperationer
Vårdval ortopedi
Vårdval ryggkirurgi
Vårdval allergologi
Vårdval hudsjukvård
Vårdval neurologi
Vårdval ögonsjukvård
Vårdval öron-, näs- och halssjukvård
Avtal med privata specialister
Avtal med sjukhusen:
Karolinska Universitetssjukhuset
Danderyds sjukhus
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Capio S:t Görans sjukhus
S:t Eriks ögonsjukhus
Presentationen sänds till ledamöter och ersättare i programberedningen.
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§ 20 Värdebaserad vård
Förvaltningen återkommer vid ett annat tillfälle med information om värdebaserad
vård.
§ 21

Förvaltningen informerar

Leif Karnström informerar om
- att Barbro Naroskyin blir ny förvaltningschef och tillträder den 1 augusti.
- att sommarplaneringen i vården pågår och samordnas av chefläkare Anna
Nergårdh. Lägesrapporter kommer varje vecka. Det planeras inga extra
ersättningar under denna sommar.
- att hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om omprioriteringar i
budgeten för att uppnå ekonomi i balans. Omfördelningen avser bland
annat akutsjukhusen och ett antal vårdvalsområden.
§ 22 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och
sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 14 april 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 23 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.

