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Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2016-09-19

Tid

13.30–14.30

Plats

Konferensrummet Granen, Norrbacka, Karolinska Solna

Ledamöter

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Olof Kollinius
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Carl Henrik Svenson, Lovisa Gabrielsson Gradén,
Lena Sundberg och Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Dag Larsson
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Under förmiddagen gjorde programberedningen för akutsjukvård och FHSutskottet ett gemensamt studiebesök på Nya Karolinska Solna (NKS).
Presentationen av NKS handlade bland annat om den nya sjukhusbyggnaden och
dess arbetsprocess, integrationslösningar i de nya operationssalarna samt
värdebaserad vård utifrån ett patientperspektiv. Under en rundvandring
förevisades bland annat en operationssal och en vårdavdelning.
Programberedningens sammanträde inleds med en diskussion och reflexion över
studiebesöket på NKS.

§ 46 Val av justerare
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande Dag Larsson (S) utses
att justera protokollet.

§ 47 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.

§ 48 Aktuellt läge i akutsjukvården
Stefan Strandfeldt och Lena Sundberg ger en lägesrapport från uppföljning av
akutsjukhusen till och med augusti 2016. Informationen handlar bland annat om:
•
•
•
•
•
•

Söktryck och väntetider på akutmottagningarna
Nytt målvärde för akutmottagningar 2017
Sju punkter som akutmottagningarna ska arbeta med utifrån benchmarking
2013
Tillgänglighet till nybesök och behandling
Slutenvården
Bröstcentrum

Presentationen läggs på surfplattan.
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§ 49 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar om
- planeringen för införande av vårdvalet specialiserad urologi.
- ny plan för förlossningsvården som håller på att utarbetas.
- nya riktlinjer för assisterad befruktning.
- nya allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal som gäller
från 2017.
- utflytten av öppenvård från Karolinska Universitetssjukhuset.
- en sammanfattande rapport om vården under sommaren 2016.
- hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya organisation den 1 september 2016.
§ 50 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) förklarar sammanträdet avslutat.

