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Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2016-02-15

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(L)
(S)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(C)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Hanna Broberg
Martina Mossberg
Boris von Uexküll
Inga-Lill Engelmark-Schönning
Göran Råsmar
Jenny Hjalmarson
Zeinab Golmami
Rodolfo Alvarez
Jonas Lindberg

Ersättare

(M)
(L)
(S)

Olof Kollinius
Bengt Björkstén
Ali Kashefi

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande

Stefan Strandfeldt, Jenni Larsson, Marre Mayr, Ann Eva Askensten,
Patrik Söderberg, Eva Lestner, Lena Sundberg, Mikaela Lingvall 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.
§2

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§3

Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala
läkemdelsinjektioner vid S:t Eriks Ögonsjukhus
HSN 1506-0814

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag på vårduppdrag avseende behandling med intravitreala
läkemedelsinjektioner för patienter diagnosticerade med våt makuladegeneration,
makulaödem vid diabetes, trombos och uveit.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

§4

godkänna särskilt avtal med S:t Eriks Ögonsjukhus om intravitreala
läkemedelsinjektioner.
Upphandling av tjänster inom ortopedi och kirurgi
HSN 1512-1500

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av tjänster inom ortopedi och
kirurgi, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänster inom
ortopedi och kirurgi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av
tjänster inom ortopedi och kirurgi.

Deltar inte i beslutet
Rodolfo Alvarez (MP) deltar inte i beslutet.
Jonas Lindberg (V) deltar inte i beslutet.
§5

Lägesrapport Framtidsplanen

Eva Lestner lämnar en lägesrapport för genomförandet av Framtidsplanen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De olika stegen i genomförandet
Framtidsplanens faser
Övergripande genomförandeplan
Förutsättningar för genomförande 2016
Omställningsavtalen med akutsjukhusen ska underlätta genomförandet
Medicinskt bedömt utflyttbara volymer
Preliminärt utskifte 2016 per sjukhus
Preliminära vårdvolymer 2019 per sjukhus
Flytt av vårduppdrag
Förändringar 2017
Förändringar 2018-2019
Somatisk specialistvård utanför akutsjukhusen
33 vårdval
Utskifte per specialitet
Övriga förutsättningar: patientstyrning/patientguidning, fortsatt
utbyggnad av vården utanför akutsjukhusen utöver somatisk specialistvård,
närakuter, ST/utbildningsuppdragen följer med utflytten, forskning
• Vårddagarna minskar
Film om Framtidsplanen finns på Vårdgivarguiden, www.vardgivarguiden.se
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
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Uppföljning av omställningsavtalen

Lena Sundberg och Mikaela Lingvall informerar om uppföljning av
omställningsavtalen - ny styrning för ökat samarbete och trepartsuppföljning som
beställare, ägare och sjukhus gör gemensamt. Presentationen anknyter till
föregående paragraf om läget i genomförandet av Framtidsplanen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag att följa upp akutsjukhusen ingår i
hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2016. Uppföljningens syfte är att
säkerställa parternas följsamhet till uppdragen i omställningsavtalet. Genom en
sammanhållen process ska all formell uppföljning ske i en samlad form av en
bestämd gruppering där samtliga parter deltar.
I informationen beskrivs bland annat vad som hittills har gjorts och vilka
förändringar som ska följas upp 2016-2019. Utmaningar inför framtiden är bland
annat kostnadsökningstakten, personalbemanningen, patientsäkerheten,
tillgängligheten, investeringskostnaderna, läkemedelsfrågorna samt nya krav på
vården genom ökande flyktingströmmar. Trepartsuppföljningen ställer krav på
tydliga roller, uppdrag och former för uppföljning.
Programberedningen föreslår att resultaten från uppföljningarna rapporteras både
till programberedningen för akutsjukvård och till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§7

Ambulanssjukvården under jul och nyår

Patrik Söderberg informerar om ambulanssjukvården under jul-, nyårs- och
trettonhelgen 2015/2016. Uppföljning har skett av ambulanssjukvården och de
åtgärder som vidtogs inför helgperioden. Uppföljningen visar bland annat att
ambulansverksamheten har haft en stabil bemanning, att inga allvarliga händelser
eller avvikelser har inträffat, att åtgärden med de extrainsatta enheterna under
nyårsnatten har varit väl motiverad samt att det varit ett ökat antal transporter
mellan vårdinrättningar. Uppföljning av jourläkarbilverksamheten under
helgperioden redovisas och den visar bland annat att tjänsten inte har utnyttjats i
någon markant ökad utsträckning.
Programberedningen får även information om planeringen inför sommaren.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
Programberedningen diskuterar aktuella händelser där ambulanser blivit
sönderslagna i samband med utryckning och kommer att fortlöpande följa
rapporterna och den fortsatta utvecklingen.
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Förvaltningen informerar

Stefan Strandfeldt informerar om
- Karolinska Universitetssjukhusets handlingsplan med
andledning av begäran från IVO om situationen på
akutmottagningen i Huddinge.
- att BB Sophia avser säga upp sitt avtal med landstinget.
- att koncept från Södra BB flyttar till Södertälje sjukhus och
utvecklas vidare.
- att den gynekologiska mottagningen i Nynäshamn blir kvar.
- att personer som är 85 år eller äldre inte behöver betala patientavgift vid
besök i öppen hälso- och sjukvård från den 1 januari 2016.
- att tiohundraprojektet i Norrtälje har övergått till Kommunförbundet
sjukvård och omsorg i Norrtälje.
- att Johan Bratt är ny chefläkare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
- utredningen av omständigheterna kring luftstrupsorperationer ledda av
Paolo Macchiarini vid Karolinska Universitetssjukhuset. Kjell Asplund har
utsetts till att leda den externa utredningen.
§9

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat.

