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PROTOKOLL
2015-05-26

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2015-05-26

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Boris von Uexküll
Göran Råsmar
Zeinab Golmami
Andreas Dahl
Rodolfo Alvarez
Jonas Lindberg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(FP)
(S)

Olof Kollinius
Bengt Björkstén
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Leif Karnström, Henrik Almkvist, Patrik Söderberg, Anki Eriksson,
Nils Edsmalm, Katarina Turesson, Jenny Norell och Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Dag Larsson
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§ 24 Val av justerare
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande Dag Larsson (S) utses
att justera protokollet.
§ 25 Godkännande av dagordning
En fråga om handlingsplan för programberedningen behandlas under
Övriga frågor. Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 26 Förslag till förlängning/ingående av avtal om tjänster inom
klinisk fysiologi
HSN 1404-0544
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om förlängning/ingående av avtal om tjänster
inom klinisk laboratoriemedicin i syfte att säkerställa fortsatt tillgänglighet till
tjänsterna och kontinuitet i vården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-27
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga/ingå avtal om tjänster
inom klinisk laboratoriemedicin att gälla längst till och med 2017-12-31

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att i första hand förlänga
avtalen/ingå avtal med Aleris Diagnostik AB och Unilabs AB, i upp till två år
för perioden 2016-01-01—2017-12-31, eller att i andra hand teckna
motsvarande nya avtal med andra privata vårdgivare

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga avtalet/ingå avtal med
Karolinska Universitetslaboratoriet i upp till två år för perioden 2016-01-01—
2017-12-31.

§ 27 Förslag till förlängning av/ingående av avtal om tjänster inom
klinisk laboratoriemedicin
HSN 1504-0518
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om förlängning/ingående av avtal om tjänster
inom klinisk fysiologi i syfte att säkerställa fortsatt tillgänglighet till tjänsterna och
kontinuitet i vården.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-22
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga/ingå avtal om tjänster
inom klinisk fysiologi att gälla längst till och med 2017-12-31

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att i första hand förlänga avtalen
med Stockholm Heart Center AB, Aleris Diagnostik AB, Hjärt- kärlgruppen i
Sverige AB och Capio S:t Görans sjukhus AB med 18 månader från och med
2015-07-01 till och med 2016-12-31 med möjlighet till ytterligare förlängning
i upp till 12 månader, och i andra hand teckna motsvarande avtal med andra
privata vårdgivare

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga avtalen med
Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB
och Tiohundra AB med 18 månader från och med 2015-07-01 till och med
2016-12-31 med möjlighet till ytterligare förlängning i upp till 12 månader

att

omedelbart justera beslutet.

§ 28 Etablerande av ett regionalt kunskapscentrum för
patologi/cytologi i Stockholms läns landsting – Region Gotland
HSN 1411-1527, HSN 1207-0907
Ärendebeskrivning
En överenskommelse föreslås tecknas med Karolinska Universitetssjukhuset om
att inrätta ett regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns
landsting – Region Gotland i projektform under sex år.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-04
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna en överenskommelse
med Karolinska Universitetssjukhuset om att inrätta ett regionalt
kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting – Region
Gotland

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att bilda en styrgrupp för
regionalt kunskapscentrum för patologi/cytologi i Stockholms läns landsting
- Region Gotland.
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§ 29 Förslag om bildande av ett kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg och förslag till förbundsordning
HSN 1505-0559
Ärendebeskrivning
Styrgruppen inom Sveriges kommuner och landstings (SKL) projekt för nationell
samordning av luftburen ambulanssjukvård har lämnat förslag om bildande av ett
kommunalförbund för svenskt ambulansflyg och förslag till förbundsordning.
Landstingsdirektören har överlämnat förslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden
för beredning.
Nils Edsmalm informerar om ärendet. Presentationen sänds till
programberedningens ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-22
Förslag om bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg med bilagor
Beslut
Programberedningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

föreslå Landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige besluta att anta
förslag om bildandet av ett kommunalförbund för svenskt ambulansflyg och
förslag till förbundsordning

att

omedelbart justera beslutet.

§ 30 Intensivvårdsambulansen/ Utomlänsuppdrag
Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården, och Anki Eriksson,
handläggare på enheten för prehospital vård, informerar om landstingets
intensivvårdsambulans (MICU), dess uppdrag, målgrupp, kostnader,
beläggningsgrad och personalens kompetens. Information ges även om MICU:s
utomlänsuppdrag där problem, frågeställningar, strategier och tänkbara lösningar
presenteras och diskuteras.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare
(presentationerna under paragraferna 30, 31 och 32 är samlade i ett dokument).
§ 31

Ambulansstyrningen till Södertälje sjukhus

Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården, informerar om projektet
ambulansstyrning till Södertälje sjukhus. Projektet är en del av framtidsplanen (FHS) och
arbetet med vårdnätverk. Starten sker i början av juni 2015 med en stegvis ökning av antalet
patienter/ärenden.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare
(presentationerna under paragraferna 30, 31 och 32 är samlade i ett dokument).
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§ 32 Sommarsituationen i ambulanssjukvården
Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården och Anki Eriksson,
handläggare på enheten för prehospital vård, informerar om planeringen av
ambulanssjukvården i sommar. De redogör för analys- och planeringsarbetet
samt vidtagna åtgärder för sommarplanen. Lägesrapporter kommer att presenteras
regelbundet under sommaren.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare
(presentationerna under paragraferna 30, 31 och 32 är samlade i ett dokument).
§ 33 Förvaltningen informerar
Leif Karnström informerar om
-

sommarsituationen i vården, bland annat i akutsjukvården,
geriatriska vården, samverkan med kommunerna, förlossningsvården och
om olika kommunikationsinsatser som planeras. Planeringen samordnas
av chefläkare Anna Nergårdh som varje vecka publicerar lägesrapporter.

-

ny akademisk enhet inom reumatologisk specialistvård utanför
akutsjukhus som föreslås etableras. En ny enhet inom reumatologin kan,
förutom att svara mot det ökade behovet av reumatologisk vård bidra till
ett sedan flera år aktivt innovationsarbete som accelererat under projektet
för fyra diagnoser, (4D-projektet).

§ 34 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 28 april
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 28 april 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 35 Övriga frågor
Programberedningen diskuterar förslag till områden/frågor att följa och bevaka inom
beredningens ansvarsområde samt förslag till studiebesök. Leif Karnström får i
uppdrag att återkomma med förslag till handlingsplan för programberedningen.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och önskar en trevlig sommar.
2:e vice ordförande Dag Larsson (S) tackar ordförande och önskar även henne en
lugn och trivsam sommar.

