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PROTOKOLL
2015-09-21

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2015-09-21

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Martina Mossberg
Boris von Uexküll
Göran Råsmar
Jenny Hjalmarson
Zeinab Golmami
Rodolfo Alvarez
Jonas Lindberg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(FP)
(S)

Bengt Björkstén
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Lykke Ask Harborg, Ann Eva Askensten, Birgitta
Rosengren, Patrik Söderberg, Jan Forslid, Åke Östman, Karin Elinder,
Pernilla Ohlin och Lars Nordgren

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lykke Ask Harborg

Jenny Hjalmarson
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§ 45 Val av justerare
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och ledamot Jenny Hjalmarson (S) utses att
justera protokollet.
§ 46 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 47 Plan för upphandling av hälso- och sjukvård och beslut om
förlängning av avtal
HSN 1508-0995
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut gällande upphandlingsplan för hälso- och sjukvård samt beslut om
förlängning av avtal med Ersta sjukhus Mag-tarmcentrum, Aleris Diagnostik AB och
Praktikertjänst Röntgen AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-09-10
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen upphandlingsplan för hälso- och sjukvård enligt till
tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 2

att

godkänna förlängning av avtal med Ersta sjukhus Mag-tarmcentrum, Aleris
Diagnostik AB och Praktikertjänst Röntgen AB.

Deltar inte i beslutet
Dag Larsson (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Jonas Lindberg (V) deltar inte i beslutet.
Rodolfo Alvarez (MP) deltar inte i beslutet.
§ 48 Förslag att upphandla mobil röntgen och mobilt ultraljud
HSN 1506-0783
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas en utredning om förutsättningar för att införa mobil röntgen
samt förslag om att upphandla tjänsterna mobil röntgen och mobilt ultraljud enligt
lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Målgruppen för tjänsterna är
främst boende i särskilda boendeformer samt klienter inom kriminalvården.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-26
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänsterna mobil
röntgen och mobilt ultraljud enligt lagen om offentlig upphandling

att

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

Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
§ 49 Förslag att upphandla tjänster inom klinisk laboratoriemedicin
HSN 1507-0911
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av tjänster inom klinisk
laboratoriemedicin, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), i syfte
att säkerställa fortsatt tillgänglighet till tjänsterna och kontinuitet i vården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-26
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänster inom klinisk
laboratoriemedicin

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av
tjänster inom klinisk laboratoriemedicin.

§ 50 Yttrande över motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om
införskaffande av s.k. ”Jumbolans”
HSN 1503-0399
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2015:9 av Per Carlberg m.fl. (SD) om införskaffande av s.k. "Jumbolans".
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-25
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Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

§ 51 Det fortsatta arbetet med att skapa nya prehospitala
intensivvårdsresurser
Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården, 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 fokuserar på lösningar för att öka MICU-kapaciteten för att möta
upp det väntade behovet av MICU-uppdraget. Patrik presenterar förslag på både
kortsiktiga och långsiktiga lösningar.
Ann Eva Askensten, avdelningschef för särskilda vårdfrågor tillägger att det förslag
som finns för en kortsiktig lösning kan tas beslut om på tjänstemannanivå men att
förslaget som riktar sig till en långsiktig lösning måste arbetas fram tydligare och
sedan tas som ett politiskt beslut.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 52 Stockholms läns landstings prehospitala intensivvårdsresurser
Åke Östman, VD för AISAB informerar om deras uppdrag och hur de planerar att
möta upp de nya samt ökade behoven av intensivvårdsresurser som är en följd av
den ständigt förändrade sjukvården. Framtidsplanen bidrar bland annat till att
man ställer mer krav på att kunna förflytta patienter utan att bryta vårdkedjan. En
sammanhållen vårdkedja är viktig för patientsäkerheten och det är inte alltid som
vanliga ambulanser räcker till när det gäller intensivvård.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
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§ 53 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 150901
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 1 september 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 54 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar bland annat om:
Samordning av insatser för asylsökande
Chefläkare Anna Nergårdh har ett övergripande ansvar för samordningen av
insatser för hälso- och sjukvård för asylsökande i länet. Ett samarbete med bland
annat kommuner, polis och Migrationsverket. Informationsmaterial på arabiska
till asylsökande tas fram. Alla vårdcentraler i länet har i uppdrag att ta emot
asylsökande för vård. Vårdcentraler med uppdrag att erbjuda
hälsoundersökningar är Capio vårdcentral Rågsved, Capio vårdcentral Wasa
i Södertälje, Fittja vårdcentral, Rinkeby vårdcentral, Rissne vårdcentral och
Valsta vårdcentral. Kris- och traumacentrum och Röda Korsets Center för
tortyrskadade flyktingar har fått ett utökat uppdrag.
Reumatologisk specialistvård
En ny akademisk enhet inom reumatologisk specialistvård utanför akutsjukhusen
har nu öppnat. Reumaenheten drivs av SLSO och har ett särskilt ansvar för att
främja utveckingen av nya innovativa metoder och arbetssätt för samverkan med
patienter och primärvård. Verksamheten har även ett särskilt ansvar för att
samverka inom forskning och utbildning.
§ 55 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat.

Avslutning
Demonstration av en intensivvårdsambulans som finns uppställd på landstingstomten.
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BILAGA
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2015-09-21
Ärende nr 4
HSN 1506-0783

Förslag att upphandla mobil röntgen och
mobilt ultraljud
Vänsterpartiet är positiva till mobil röntgen och ultraljud. Men vi ifrågasätter
förslaget att vården ska upphandlas då vi anser att erfarenheterna från till exempel
Lund visar att det blir en mer sammanhållen vårdkedja om våra egna sjukhus får i
uppdrag att bedriva mobil röntgen som är ansluten till respektive röntgenavdelning.

Jonas Lindberg
Vänsterpartiet

