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PROTOKOLL
2016-05-16

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2016-05-16

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Hanna Broberg
Boris von Uexküll
Inga-Lill Engelmark-Schönning
Göran Råsmar
Jenny Hjalmarson
Zeinab Golmami
Jonas Lindberg

Ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Olof Kollinius
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Amanda Runsiö, Carl-Gustaf Elinder,
Peter Lundqvist, Gunilla Berg, Lena Sundberg, Mikaela Lingvall,
Åsa Hertzberg och Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Jenny Hjalmarson
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Val av justerare

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och ledamot Jenny Hjalmarson (S) utses att
justera protokollet.
§ 17

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 18

Yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2) slutbetänkande av
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom
hälso- och sjukvården
HSN 2016-0696

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
slutbetänkande Effektiv vård (SOU 2016:2).
Carl-Gustaf Elinder redogör för ärendet och svarar på frågor. Presentationen sänds
till programberedningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-27
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande över slutbetänkande
Effektiv vård (SOU 2016:2)

att

omedelbart justera beslutet.

§ 19

Tidigareläggning av starten för tre närakuter
HSN 1506-0854

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förvaltningens förslag till tidigareläggning av driftsstarten för
tre närakuter med anledning av stängningen av akutmottagningen vid Karolinska
Universitetssjukhuset Solna.
Peter Lundqvist redogör för ärendet och svarar på frågor. Presentationen sänds till
programberedningen.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-11
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens föreslagna tidigareläggning av
starten för tre närakuter under 2017.

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
§ 20 Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad urologi
Åsa Hertzberg informerar om förslag till förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad urologi.
Förfrågningsunderlaget omfattar ett basuppdrag inom urologisk mottagning och
ingrepp i lokal anestesi i öppenvård som alla godkända vårdgivare ska utföra.
Därutöver tillkommer två tilläggsuppdrag, dagkirurgiska operationer och
uroterapeutisk utredning och behandling som vårdgivarna kan ansöka om att få
utföra. Utredningar, behandling och uppföljning av cancerpatienter ingår i
basuppdraget.
Driftstart för vårdvalsavtalen föreslås ske tidigast den 1 november 2016. Vårdgivare
som vill starta sin verksamhet detta datum måste ansöka om vårdval senast 10 juni
2016. Samtliga tecknade avtal föreslås gälla till och med den 31 oktober 2020.
Ickevalsalternativ enligt LOV ska vara den vårdvalsvårdgivare som verkar närmast
patientens bostad.
Presentationen sänds till programberedningen.
§ 21

Gemensamt seminarium och studiebesök med
FHS-utskottet på NKS den 19 september 2016

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) informerar att programberedningen för
akutsjukvård och FHS-utskottet kommer att ha ett gemensamt seminarium med studiebesök
på NKS den 19 september 2016 (heldag) – 9.00-13.00 seminarium, studiebesök och lunch
samt 14.00-16.00 sammanträde i programberedningen.
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§ 22 Lägesrapport – Uppföljning av akutsjukhusen
Lena Sundberg och Mikaela Lingvall informerar om uppföljning av omställningsavtalen med
akutsjukhusen för januari – april 2016. Utifrån resultaten kommer uppföljningsmöten med
sjukhusen att genomföras om hur de uppfyller uppdragen i avtalet i relation till den
ekonomiska ramen. Uppföljningsmötena kommer även att behandla krav på åtgärdsplaner
där man kan se tillgänglighetsproblem. Även kvalitetsuppföljning och särskild uppföljning av
bröstcentrumen kommer att tas upp.
Förvaltningen återkommer med en tillgänglighetsrapport efter halva året 2016.
Presentationen sänds till programberedningen.
§ 23 Lägesrapport – Förlossningsvården
Gunilla Berg ger en lägesrapport från förlossningsvården med anledning av att BB Sohpia
stängde verksamheten den 15 maj 2016. I samband med det ska kapaciteten utökas på de
övriga sex förlossningsenheterna. Antalet genomförda förlossningar per vecka på respektive
förlossningsenhet under januari-april redovisas och även vilken kapacitet per
förlossningsenhet som planeras efter den 15 maj 2016. Det kommer att sättas en tydligare
gräns för hur många som kan välja en förlossningsenhet en viss vecka. Samarbetet mellan
klinikerna utökas då antalet förlossningar varierar över dygnet. Hänvisningarna kommer att
öka men kapaciteten finns totalt inom länet.
Landstingets gemensamma arbetsgrupp ansvarar för att kontrollera läget varje vecka och
arbetar även med förslag till framtida utökning av förlossningskapaciteten.
Presentationen sänds till programberedningen.
§ 24 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar om
-

-

att Åsa Himmelsköld blir ny chef för närsjukvårdsavdelningen på hälso-och
sjukvårdsförvaltningen.
att den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus har invigts.
att en ny lag om assisterad befruktning trädde i kraft den 1 april 2016.
Förvaltningen återkommer med information, bland annat om
finansieringsfrågan.
att FRAPP-ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd för
kommunikation direkt med akutmottagningarna har kommit igång.
att Scandinavian Medicopter AB ha fått uppdraget att driva landstingets
ambulanshelikopterverksamhet.
att NKS-projektet presenteras den 20-21 maj 2016 i Kungsträdgården.
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§ 25 Övriga frågor
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) informerar att kallelser och handlingar till
programberedningen från och med utsändningen till nästa sammanträde den 13 juni 2016
distribueras digitalt på surfplatta och med e-post. Utskicken med pappershandlingar upphör.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och förklarar sammanträdet avslutat.

