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PROTOKOLL
2016-08-22

Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2016-08-22

Tid

14.00 – 15.30

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Martina Mossberg
Boris von Uexküll
Inga-Lill Engelmark-Schönning
Göran Råsmar
Zeinab Golmami
Rodolfo Alvarez

Ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

(S)

Ali Kashefi

Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Marre Mayr, Anna Nergårdh, Ann Eva Askensten,
Patrik Söderberg, Piret Kaaman-Lepisk, Lena Sundberg,
Åsa Hertzberg, Leif Karnström och Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Zeinab Golmami
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§ 36 Val av justerare
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och ledamot Zeinab Golmami (S) utses att
justera protokollet.
§ 37

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 38 Yttrande över motion 2016:8 av Henrik Vinge (SD) om att införa
så kallade taktiska enheter
HSN 2016-0716
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2016:8 om att införa så kallade taktiska enheter.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-15
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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 39 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet – justering av
omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och
Södersjukhuset AB
Den onkologiska verksamheten som bedrivs av Karolinska
Universitetssjukhuset vid Södersjukhuset kommer att efter en
verksamhetsövergång den 1 oktober 2016 bedrivas av Södersjukhuset AB.
Ärendet avser en anmälan till hälso- och sjukvårdsnämnden om justering av
respektive sjukhus omställningsavtal med anledning av
verksamhetsövergången.
Piret Kaaman-Lepisk informerar om ärendet. Ärendet läggs på surfplattan.
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§ 40 Den medicinska njursjukvårdens organisation och
uppdrag i Stockholms läns landsting 2016-2022
Ärendet innehåller förslag till organisation och uppdrag för den medicinska
njursjukvården i Stockholms läns landsting 2016-2022.
Leif Karnström informerar om förslaget. Utredningen har övervägt olika förslag och
varianter av olika förslag till framtida struktur och organisation för den medicinska
njursjukvården. Sammanfattningsvis blir uppdraget att fokusera på målen i
utvecklingsplanen genom att erbjuda en god, säker och individuellt anpassad vård
genom patientens olika sjukdomsstadier men också att tidigt ha fokus på prevention,
transplantation och egenvård genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår också att
genomföra omstyrning av hemodialysvård från sjukhusen till geografiskt spridda
enheter. Syftet är att öka tillgängligheten för en patientgrupp med ett
ofta livslångt behov av livsuppehållande dialysvård minst tre gånger i veckan.
De avgörande argumenten för den föreslagna lösningen är:
• Sammanhållna vårdkedjor
• Investeringar
• Vårdersättningar
• Kompetensförsörjning
• Uppdrag till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Danderyds sjukhus
• Förändrade patientströmmar och vårdvolymer
• Uppföljning
• Accesskirurgi
• Ekonomiskt stöd för merkostnader för dialys
• Dialysresor
Ärendet läggs på surfplattan.
§ 41

Sommarsituationen i ambulanssjukvården

Ann Eva Askensten och Patrik Söderberg informerar om utgångsläget och
planeringsförutsättningarna för ambulanssjukvården sommaren 2016.
Exempel på vidtagna åtgärder:
•
•
•

Planerad säsongsanpassning (minskad drift motsvarande 3,1 procent)
Fem sjuktransportenheter infördes för perioden veckorna 25-34
med beläggningsmål om 80 procent
Behovsanpassad drifttid mot sen eftermiddag/kväll för fyra
ambulanser
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Den preliminära uppföljningsrapporten visar bland annat att
- sommarplaneringen har efterlevts – planerad produktion har hittills
upprätthållits
- väntetiderna inte har ökat vid jämförelse med övriga delar av året
- belastningen har varierat – ibland lägre än under övriga delar av året
En slutlig rapport kommer när sommarperioden är avslutad.
Presentationen läggs på surfplattan.
§ 42 Sommarsituationen i akutsjukvården
Anna Nergårdh informerar om sommarsituationen i akutsjukvården.
Akutsjukvården har klarat sommaren men tidvis har det varit högt tryck.
Perioden under veckorna 33-34 är det hög belastning och en stor
utmaning för akutsjukvården då det fortfarande är semesterperiod i
vården medan folk återvänder hem från semestrarna. Närakuterna har
varit hårt belastade. Akutsjukvården är beroende av och påverkas av
andra vårdgrenars kapacitet och öppethållande.
Akutsjukvårdsverksamheten är ett komplext pussel och det är inte alltid
möjligt att ta in vikarier på grund av vårdens specialisering.
Förlossningsvården har gått att hantera. Tidvis har det varit hög
belastning. Samarbetet mellan förlossningsklinikerna har varit tätt.
I det stora sjukvårdssystemet krävs samverkan och långsiktig
strukturerad planering. Rapporter om situationen har regelbundet
publicerats på sll.se. Under september görs en sammanställning av
vårdgivarnas rapporter om läget under sommaren. Den kompletterar
den löpande uppföljningen av verksamheterna.
§ 43 Aktuellt läge i akutsjukvården
Stefan Strandfeldt och Lena Sundberg ger en lägesrapport från uppföljning av
akutsjukhusen. Informationen handlar om det som hänt under 2016, hur
vårdbehoven tillgodoses, vårdvolymer på sjukhus och utanför sjukhus, hur målen
nås, hur tillgängligheten klaras.
•
•
•
•
•

Överblick
Olika perspektiv
Vårdtillfällen
Volymer
Väntetider
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Vårdutvecklingen
Vårdplatser
Dialogmöten
Utmaningar

Presentationen läggs på surfplattan.
§ 44 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar om
- vårdval urologi som startar 1 november 2016.
- förlossningsvården. Stort fokus på frågan. Återkommer med
förlossningsprognoser och långsiktig planering.
- S:t Eriks barnögonvårds- och skelningsmottagning har flyttat från
Karolinska Huddinge till nya lokaler vid S:t Eriks ögonsjukhus. Nytt
ögonsjukhus planeras i anslutning till NKS.
- kommande ärende om närakuterna
- utvecklingsavtal med Tiohundra AB (Norrtälje) – motsvarar
omställningsavtal med de landstingsägda akutsjukhusen
- kommande upphandlingar och vårdval
§ 45 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) förklarar sammanträdet avslutat.
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