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Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2015-11-23

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Boris von Uexküll
Göran Råsmar
Rodolfo Alvarez

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(FP)

Bengt Björkstén

Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Henrik Benterås Lucht, Karin Elinder,
Lars Nordgren, Jenni Larsson, Jessica Nilsson, Anders Nettelbladt,
Ann Eva Askensten, Birgitta Rosengren, Nils Edsmalm,
Björn Gustafson och Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Dag Larsson
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§ 64 Val av justerare
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande Dag Larsson (S) utses
att justera protokollet.
§ 65 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 66 Sammanträdestider för programberedningen för akutsjukvård
2016
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedningen för akutsjukvård 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-03
Beslut
Programberedningen beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan 14.00
som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Måndagen den 15 februari
Måndagen den 11 april
Måndagen den 16 maj
Måndagen den 13 juni
Måndagen den 22 augusti
Måndagen den 19 september
Måndagen den 17 oktober
Måndagen den 14 november

§ 67 Utveckling av njursjukvården enligt framtidens hälso- och
sjukvård
HSN 1210-1252
Ärendebeskrivning
I ärendet presenteras ett förslag till inriktning på den fortsatta utvecklingen av
njursjukvården i "Utvecklingsplan för njursjukvården för 2016-2022". Därutöver
finns förslag att genomföra strukturförändringar inom njursjukvården i enlighet
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med framtidens hälso- och sjukvård samt tillgodose behovet av dialysvård i
samband med Nya Karolinskas driftstart.
Anders Nettelbladt informerar om ärendet. Presentationen sänds till
programberedningens ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-18
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

fastställa "Utvecklingsplan för njursjukvåren i SLL 2016-2022" och uppdra
åt hälso- och sjukvårdsdirektören att med aktuell plan som underlag,
revidera regionalt vårdprogram för kronisk njursvikt

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa tillräcklig kapacitet
av dialysvård i samband med Nya Karolinskas driftstart 2018

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra
strukturförändringar i enlighet med riktlinjer i framtidens hälso- och
sjukvård och principer i tjänsteutlåtandet.

§ 68 Avtal med SOS Alarm Sverige AB om tjänsten prioritering och
dirigering av prehospitala enheter
HSN 1509-1097
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas utredning om att driva prioriterings- och läkarstödstjänsten i
landstingets egen regi med konsekvens- och riskanalys.
I ärendet redovisas även förslag om att teckna avtal med SOS Alarm Sverige AB om
tjänsten prioritering och dirigering av prehospitala enheter.
Ann Eva Askensten och Björn Gustafson informerar om ärendet. Presentationen
sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-27
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

anse utredningsuppdraget avslutat och att rapporten Prioritering och
läkarstöd i egen regi läggs till handlingarna
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uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till avtal med SOS Alarm Sverige AB om
tjänsten prioritering och dirigering.

§ 69 Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
ambulanshelikoptertjänst
HSN 1301-0051
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 16 mars 2015 att anta företaget
Hummingbird Aviation Services AB som leverantör av ambulanshelikoptertjänst.
Tilldelningsbeslutet överprövades. Den 29 juni 2015 beslutade Förvaltningsrätten
att den pågående upphandlingen ska göras om. I ärendet redovisas ett nytt förslag
till förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-27
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
ambulanshelikopterverksamhet för befolkningen i Stockholms län enligt
förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden för
beslut om antagande av leverantör

att

omedelbart justera beslutet.

§ 70 Information om kommande upphandling av avancerad ortopedi
som inte ingår i vårdvalet
Camilla Jakobsson informerar om nuvarande avtal inom avancerad ortopedi och
kommande upphandlingar inom områdena höftartroskopier, avancerad fotkirurgi,
multiligamentära knäskador, broskkirurgi i knä samt menisktransplantationer och
omhändertagande av patienter med en akut knäskada.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 71

Information om vården inom reumatologi

Britt Arrelöv informerar om vården inom reumatologi. Informationen gäller
reumatologin för vuxna – inte barnreumatologin. Behoven ökar inom den
specialiserade reumatologin som nu finns på akutsjukhusen. I den framtida
strukturen ska öppenvården bedrivas utanför akutsjukhusen. En av utmaningarna
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blir hanteringen av kostnaderna för läkemedel. Ett akademiskt specialistcentrum
inom reumatologi startar successivt under 2016. Kontakter med patientföreningar
hålls kontinuerligt. De privata vårdgivarna inom reumatologi kommer att
involveras i arbetet.
§ 72 Information om cancerrehabilitering
Britt Arrelöv informerar om utvecklingen av rehabilitering inom cancervården –
en del av utvecklingen av cancerplanen. Standardiserade rehabiliteringsprocesser,
framförallt där behoven är stora, ska utarbetas. Diskussioner pågår bland annat
om avgränsning av uppdraget, utveckling av arbetsformerna, förändrade arbetssätt
och nätverkssjukvårdens uppbyggnad.
§ 73 Cancerplan 2016-2019
Roger Henriksson informerar om cancerplan 2016-2019. Den bygger vidare på
Cancerplan 2013-2015 och baseras på målen för den nationella och den regionala
cancerstrategin. Tre mål ska nås genom canceraplanen: 1. Minska risken för
insjuknande i cancer och förbättra överlevnaden 2. Bättre vård och bemötande
3. Jämlik vård genom att minska omotiverade skillnader mellan regioner och
befolkningsgrupper.
Viktiga delar i cancerplanen är bland annat:
- kompetensförsörjning
- ledtider och standardiserade vårdförlopp
- patientmedverkan
- jämlik och behovsstyrd vård
- prevention
- tidig upptäckt
- nivåstrukturering
- vårdprogram
- klinisk patientnära forskning
- ett samlat ansvar för patientens väg genom vården
- säker, effektiv och jämlik vård
Cancerplan 2016-2019 sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 74 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 151103
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 3 november 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
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Förvaltningen informerar

Stefan Strandfeldt informerar om
- nya avdelningschefer på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Johan Bratt blir ny chefläkare och chef för avdelningen
Medicinsk stab. Lena Furmark blir chef för avdelningen E-hälsa
och strategisk IT. Björn Wettermark blir chef för
Utvecklingsavdelningen.
- att årets vaccinering mot säsongsinfluensa pågår.
- beslut i landstingsstyrelsen att förstärka cancerområdet med tre
onkologiska kliniker.
- att flera patienter erbjuds akut vård på Södertälje sjukhus och ambulanser
styrs i större omfattning om till Södertälje sjukhus.
- utvärderingsplan för FHS.
§ 76 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och önskar god jul och gott nytt år.
2:e vice ordförande Dag Larsson (S) tackar ordförande och önskar även henne god jul och
gott nytt år.

