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Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2016-06-13

Tid

14.00 – 15.45

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Boris von Uexküll
Inga-Lill Engelmark-Schönning
Göran Råsmar
Zeinab Golmami
Rodolfo Alvarez
Jonas Lindberg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(L)
(S)

Olof Kollinius
Bengt Björkstén
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Ann Eva Askensten, Birgitta Rosengren,
Björn Gustafson, Susanna Stål Karlström, Ewa Dagergård och
Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Dag Larsson
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§ 26 Val av justerare
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande Dag Larsson (S) utses
att justera protokollet.
§ 27 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 28 Avtal med SOS Alarm Sverige AB gällande tjänsten prioritering
och dirigering av prehospitala enheter
HSN 1509-1097
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till avtal med SOS Alarm Sverige AB gällande tjänsten
prioritering och dirigering av prehospitala enheter.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna avtal mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och SOS Alarm
Sverige AB, gällande prioritering och dirigering av prehospitala enheter

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med SOS Alarm
Sverige AB, om tjänsten prioritering och dirigering för perioden 1 november
2016 till och med 31 oktober 2020 med möjlighet till förlängning två år åt
gången, dock längst till och med den 31 oktober 2024.

Deltar inte i beslutet
Jonas Lindberg (V) deltar inte i beslutet.
Rodolfo Alvarez (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilda uttalanden
Jonas Lindberg (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
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§ 29 Förlängning av avtal med Aleris Diagnostik AB om medicinsk
radiologi
HSN 1010-1082
Ärendebeskrivning
För att säkra medicinsk radiologi till vården utanför sjukhusen medan en ny
upphandling av tjänsterna genomförs föreslås att befintliga avtal om medicinsk
radiologi till primärvård, geriatrik, psykiatri med flera förlängs tillfälligt. Detta
ärende innehåller förslag om att förlänga avtalet med Aleris Diagnostik AB från och
med den 1 januari 2017 och längst till och med den 31 december 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-10
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Aleris Diagnostik AB om medicinsk radiologi för tiden
1 januari 2017 och tills att nya upphandlade avtal kan träda i kraft, dock
längst till och med 31 december 2017.

§ 30 Förlängning av avtal med Praktikertjänst Röntgen AB
om medicinsk radiologi
HSN 1010-1083
För att säkra medicinsk radiologi till vården utanför sjukhusen medan en ny
upphandling av tjänsterna genomförs föreslås att befintliga avtal om medicinsk
radiologi till primärvård, geriatrik, psykiatri med flera förlängs tillfälligt. Detta
ärende innehåller förslag om att förlänga avtalet med Praktikertjänst Röntgen AB
från och med den 1 januari 2017 och längst till och med den 31 december 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-10
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
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uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Praktikertjänst Röntgen AB om medicinsk radiologi för tiden
1 januari 2017 och tills att nya upphandlade avtal kan träda i kraft, dock
längst till och med 31 december 2017.
Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet
förlossning

Susanna Stål Karlström informerar om förslaget till revideringar i
förfrågningsunderlaget för vårdval förlossning. De nya villkoren föreslås
träda i kraft från 2017. Utgångspunkten för revideringarna har varit att
utveckla krav på kvalitet och uppföljningsindikatorer samt att göra
mindre justeringar i uppdragsbeskrivningen. Uppföljningsansvaret för
eftervård utökas för vissa specifika diagnoser. I förslaget föreslås också
att en differentierad ersättning för förstföderskor och omföderskor
införs.
Informationen omfattar bland annat
• Bakgrund
• Förslag till ändringar
• Uppföljningsansvar efter sju dagar
• Revidering i uppföljningsplanen (indikatorer för kvalitet)
• Differentierad ersättning för förstföderskor
• Vårdtid för förstföderskor, omföderskor och totalt
Presentationen sänds till programberedningen.
§ 32 Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi som kommer under hösten
Susanna Stål Karlström informerar om förslaget till revideringar i
förfrågningsunderlaget för vårdval specialiserad gynekologi. De nya
villkoren föreslås träda i kraft från 2017. Vårdvalet specialiserad
gynekologi är ett av de största vårdvalen med cirka 50 vårdgivare.
Förslaget till förändringar omfattar basuppdrag och utökade
basuppdrag: medicinska aborter, uppföljning av patienter som
behandlats för gynekologisk cancer, utredning av cellförändringar samt
tilläggsuppdrag: kirurgi, fertilitet, reproduktionsmedicin, ultraljud och
uroterapi.
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Informationen omfattar bland annat
• Bakgrund
• Förslag till ändringar
• Vårdval gynekologi består i dag av ett basuppdrag och fem
tilläggsuppdrag
• Förslag till nytt uppdrag inom vårdval gynekologi efter revidering
• Förslag till förändringar i basuppdraget
• Förslag till förändringar i tilläggsuppdragen
Presentationen sänds till programberedningen.
§ 33 FHS 2016 - lägesrapport
Stefan Strandfeldt ger en lägesrapport från arbetet med att genomföra framtidens hälso- och
sjukvård (FHS). Exempel på vad som har åstadkommits är att utflytt och omstyrning av vård
från akutsjukhusen till den öppna specialistvården och övriga vårdval har inletts, flera
mindre sjukhus byggs om och nycklarna till den första delen av NKS har överlämnats till
landstinget.
Sju systempåverkande fokusområden beskriver och tidssätter hälso- och
sjukvårdsförvaltningens övergripande områden för aktiviteter i arbetet med att förverkliga
Framtidsplanen. Dessa fokusområden är:
• Patientvägledning
• Strukturförändring/Flytt av vård
• Närsjukhusstruktur
• Förändringar i barnsjukvård
• Närakutstruktur och närakutuppdrag
• Dimensionering, planering och styrning av ambulanssjukvård
• Nätverkssjukvården
Ewa Dagergård informerar om dialogmöten som hälso- och sjukvårdsförvaltningen
genomför med vårdgivarna i syfte att få med dem i förändringsarbetet. En serie
dialogmöten genomförs för att gå igenom hur man tillsammans styr patienter till
rätt vårdnivå inom några utvalda prioriterade vårdområden. Dessa är ortopedi,
gynekologi, öron-, näs- och halssjukvård, hud och neurologi.
Utmaningar i det fortsatta arbetet inom FHS:
• Forskning i hela nätverkssjukvården
• ST-utbildning inom vårdval
• Akutsjukhusens roll i FHS, allt större andel akut verksamhet
– måste anpassa verksamhet och planering efter det
• Utbyggnad av vården utanför akutsjukhusen enligt FHS – LOU/LOV
Presentationen sänds till programberedningen.
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§ 34 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar om
-

-

kommunikationssatsningen ”sommarbebis” som ska stödja både
barnmorskor och blivande föräldrar inför valet av förlossningsenhet i
sommar. Chefläkare Anna Nergårdh ansvarar för sommarplaneringen i
vården och rapporter publiceras regelbundet på sll.se.
de 100 första dagarna med styrning inom SLL. Uppdraget är att skapa en
mer sammanhållen ledning samt mer effektiv och tydligare styrning och
ägarstyrning. Tre av akutsjukhusen får en gemensam styrelse (Danderyds
sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB).
Tiohundraverksamheten i Norrtälje har fått en ny organisation och
styrning.

§ 35 Övriga frågor
Första sammanträdet i programberedningen efter sommaren är den 22 augusti
klockan 14.00.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och önskar en skön och trevlig
sommar. 2:e vice ordförande Dag Larsson (S) tackar ordförande och önskar även
henne en trevlig sommar.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) förklarar sammanträdet avslutat.
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BILAGA
Programberedningen för akutsjukvård
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2016-06-13
HSN 1509-1097

Vänsterpartiet delar i stora drag den analysbild som landstinget själv tidigare gjort
våren 2016 i och med översynen av den prehospitala sjukvården i vårt landsting.
En genomgående bild var att den prehospitala vårdkedjan är för uppstyckad,
många aktörer som inte samverkar och avsaknaden av styrning och samordning. Vi
tycker därför det är olyckligt att alliansen väljer att fortsätta ha avtal med SOS
alarm gällande prioritering och dirigering av ambulanser inom vårt län.
Vänsterpartiets uppfattning är att Stockholms läns landsting borde följa de
landsting som övertagit denna verksamhet i egen regi där vinsterna varit många,
särskilt i svarstider. SOS alarm har under lång tid haft stora problem med att
tillgodose det kompetenskrav som finns angående sjuksköterskekompetens i
telefonbedömningar. Likaså förekommer problem med svarstider, inställelsetider
mm. Detta ändras inte genom förfinade formuleringar i avtalstexter som alliansen
tycks tro. Istället måste det finnas en insikt om att prioritering och dirigering är en
del av hälso- sjukvården och därför bör ligga inom landstingets egen regi för
maximalt och optimalt resursutnyttjande.
Därför deltar inte vänsterpartiet i beslutet om avtal med SOS-alarm.
Jonas Lindberg

