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Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2015-10-19

Tid

14.00 – 15.15

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

(FP)
(S)

Bengt Björkstén
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Pernilla Ohlin, Jenny Norell, Ann Eva Askensten,
Birgitta Rosengren, Berit Lennfjord, Lena Sundberg och
Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Jenny Hjalmarson
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§ 56 Val av justerare
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och ledamot Jenny Hjalmarson (S) utses att
justera protokollet.
§ 57

Godkännande av dagordning

Ordförande (M) informerar att programberedningen får fördjupad information om
omställningsavtalen före beredningen av ärendet. Programberedningen godkänner
dagordningen.
§ 58 Förslag att upphandla tjänster inom medicinsk radiologi
HSN 1509-1074
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av tjänster inom medicinsk
radiologi, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-09-25
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänster inom
medicinsk radiologi

att

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

§ 59 Fördjupad information om omställningsavtalen, effekter m.m.
Stefan Strandfeldt, Berit Lennfjord och Lena Sundberg ger fördjupad information
om omställningsavtalen för de landstingsägda akutsjukhusen och effekterna för
akutsjukhusen. Omställningsavtalen föreslås bli trepartsavtal mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden, landstingsstyrelsen och akutsjukhuset. Parternas
gemensamma ansvar för utförandet och utvecklingen av hälso- och sjukvården i
länet tydliggörs i omställningsavtalen.
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Den ersättningsmodell som föreslås har en hög andel uppdragsrelaterad fast
ersättning med syftet att ge långsiktiga stabila förutsättningar och stimulera till att
utveckla verksamheten.
Presentationen tar även upp förändringar för respektive akutsjukhus och
omstruktureringar från akutsjukhus till vårdgivare utanför akutsjukhusen samt
avtalsposter inom somatisk specialistvård som ligger utanför omställningsavtalen.
Uppföljningen av omställningsavtalen kommer att samordnas mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden, landstingsstyrelsen och akutsjukhuset. Uppföljning vid större
förändringar och avvikelser kommer att följa särskilda rutiner.
Presentationen sänds till programberedningen.
§ 60 Omställningsavtal för de landstingsägda akutsjukhusen
2016-2019
HSN 1506-0783
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås omställningsavtal för de landstingsägda akutsjukhusen för
2016-2019.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-01 (revidering utdelad)
Omställningsavtal Karolinska Universitetssjukhuset, bilaga a
Omställningsavtal Danderyds Sjukhus AB, bilaga b
Omställningsavtal Södersjukhuset AB, bilaga c
Omställningsavtal Södertälje Sjukhus AB, bilaga d
Omställningsavtal S:t Eriks Ögonsjukhus AB, bilaga e
Bilagor (2-4) för samtliga omställningsavtal (a-e)
Yrkanden
1) Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Jenny Hjalmarson (S) yrkar för S-ledamöterna bifall till sitt tilläggsförslag
(bilaga).
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer proposition på förslagen och finner att
programberedningen bifaller ordförandes yrkande och avslår S-ledamöternas
yrkande.
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Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna förslag på omställningsavtal enligt till tjänsteutlåtandet bifogade
bilagor a-e samt

att

avsluta avtal för vårdvalsområdena avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) och
specialiserad palliativ vård (SPSV) vid Södertälje sjukhus AB.

Reservation
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Deltar inte i beslutet
Jonas Lindberg (V) deltar inte i beslutet.
§ 61

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 150929

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 29 september 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 62 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar om
- ny ersättningsmodell för vårdvalsområdet husläkarverksamhet och
kopplingen till omställningsavtalen
- ny struktur för de framtida närakuterna anpassad till de planerade
förändringarna i framtidens hälso- och sjukvård
- pågående arbete med budget 2016
- tydligare och förstärkt ägarstyrning samt samordning av
vårdproduktionen
- somatisk specialistvård utanför sjukhusen
- att kommunerna den 1 oktober tagit över ansvaret för hälso- och sjukvård
för personer i bostad med särskild service och personer som deltar i daglig
verksamhet enligt LSS.
§ 63 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat.
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BILAGA
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
2015-10-19
Ärende nr 4
HSN 1506-0783

Omställningsavtal med akutsjukhusen
Programberedningen för akutsjukvård beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utarbeta ett tillägg i
omställningsavtalen om ett vitesföreläggande vid underlåtenhet att
följa SOSFS 2007:19 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien
inom hälso- och sjukvården m.m.

De nya omställningsavtalen med akutsjukhusen tar många viktiga steg i riktning
mot en bättre styrning av sjukvården i Stockholms läns landsting och visar att den
styrande minoriteten till slut tagit till sig av de förslag för styrning av sjukvården
som Socialdemokraterna presenterat under flera års tid.
Trepartsavtal med specificerade åtaganden för varje part, långsiktiga
planeringsförutsättningar för sjukhusen och mindre detaljstyrning genom att
ersättningarna inte är låsta till specifika åtgärder ger akutsjukhusen bättre möjlighet
att klara de kommande åren av omställning, verksamhetsflyttar och krav på kraftigt
dämpad kostnadsökningstakt.
Uppräkningarna av budgetramarna är låga. Detta är nödvändigt med tanke på
landstingets skenande kostnadsökningstakt men ställer samtidigt höga krav på alla
parter, såväl ägare som beställare och utförare. Inte minst kommer landstinget som
ägare behöva ta ett stort ansvar för kompetensförsörjning samt strategisk
samordning av forsknings- och innovationsfrågor.
Avtalen med akutsjukhusen är ett av landstingets viktigaste styrinstrument och har
stor påverkan på landstingets verksamhet under fyra år framöver. Det borde vara en
självklarhet att utformningen av och arbetet med avtalen sker med transparens och
kontinuerlig dialog inom de berörda utskotten och nämnderna. Förändringen av
ersättningssystemen inom vårdvalet för husläkarmottagningar visar att en sådan
dialog är möjlig och om den sköts väl kan leda till väl förankrade och
genomarbetade beslut. Detta borde varit möjligt även i arbetet med
omställningsavtalen.
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Även om vi i stort är eniga om omställningsavtalen vill vi stärka följsamheten till
basala hygienföreskrifter. Det tror vi görs bäst inom ramen för omställningsavtalen.
Vårdrelaterade infektioner skapar stort onödigt lidande för patienter och stora
kostnader för sjukvården. I Stockholms läns landsting uppmättes under 2014
vårdrelaterade infektioner inom den somatiska vården till 9 procent. Av dessa antas
att 20-30 procent bör kunna undvikas. Ett lämpligt sätt att göra detta anser vi kan
vara att ett tillägg till omställningsavtalen görs, som skapar förutsättningar att
utdöma viten i den mån basala hygienföreskrifter inte efterföljs.
I övrigt vill vi tillägga att det finns många sätt som man kan arbeta för att förbättra
hygien och städning på akutsjukhusen och undvika vårdrelaterade infektioner och
vårdskador. Socialdemokraterna har länge drivit att sjukhusen bör har städning i
egen regi, och att lägsta pris-upphandlingar är olämpliga i detta fall. Något som
övriga sjukhus i Stockholms läns landsting också bör överväga är att göra som man
gör på Capio St Göran, där man har städutrustning tillgänglig på samtliga
avdelningar. Detta möjliggör att vem som helst kan städa upp, om det krävs i
stunden. Detta ska naturligtvis endast vara ett komplement till den reguljära
städtjänsten.

