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Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2016-11-14

Tid

14.00–15.45

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordf, §§ 65-72

Ersättare

(S)

Ali Kashefi

Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Amanda Runsiö, Ann Eva Askensten,
Birgitta Rosengren, Nils Edsmalm, Lena Sundberg och
Lisbeth Ekebom

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Zeinab Hussein
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Val av justerare

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och ledamot Zeinab Hussein (S) utses att
justera protokollet.
§ 62 Godkännande av dagordning
Fråga från MP tas upp under Övriga frågor. Programberedningen
godkänner dagordningen.
§ 63 Sammanträdestider för programberedning akutsjukvård 2017
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedning akutsjukvård 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-17
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan
14.00 som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Måndagen den 13 februari
Måndagen den 13 mars
Måndagen den 3 april
Måndagen den 8 maj
Måndagen den 12 juni
Måndagen den 21 augusti
Måndagen den 18 september (klockan 10.00)
Måndagen den 16 oktober
Måndagen den 13 november
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§ 64 Förlängning av avtal med Sirius Omsorg Holding AB om
liggande persontransporter
HSN 0809-1116
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om förlängning av gällande avtal
rörande tjänsten liggande persontransporter. Hälso- och sjukvårdsnämnden
har sedan den 2 juni 2010 ett avtal om tjänsten liggande persontransporter
med Sirius Omsorg Holding AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
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 avtal med Sirius Omsorg Holding AB,
organisationsnummer 556148-4626, om liggande persontransporter
för tiden 3 mars 2017 till och med 3 mars 2018.

§ 65 Förlängning av avtal med trafikförvaltningen gällande
tjänsten sjukresor
HSN 1111-1432
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om att förlänga avtalet om tjänsten
sjukresor mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
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uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna förlängningsavtal
med trafikförvaltningen för utförande av tjänsten sjukresor för
perioden 1 februari 2017 till och med 31 januari 2018.

§ 66 Yttrande över motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V) om
hjärtstartare
HSN 2016-1331
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:16 av Pia Ortiz Venegas (V). I motionen föreslås att ge
hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att i samråd med kommunerna
genomföra en översyn och ta fram en strategi för bättre tillgång till
hjärtstartare (inklusive första-hjälpen-utbildning) inom Stockholms län.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-14
Yrkanden
1) Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S) yrkar för S-ledamöterna och Jonas Lindberg (V)
yrkar bifall till motionen
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jonas Lindberg (V) reserverar sig mot beslutet.

§ 67 Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
medicinsk radiologi
HSN 1509-1074
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 3 december 2015 att upphandla
medicinsk radiologi. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag
enligt lagen om offentlig upphandling.

8/2016
§§ 62-72

5 (8)
Programberedning 2Akutsjukvård

PROTOKOLL
2016-11-14

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-28
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla medicinsk
radiologi enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden
för beslut om antagande av leverantör

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Jonas Lindberg (V) deltar inte i beslutet.

§ 68 Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av klinisk
laboratoriemedicin
HSN 1507-0911
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 29 september 2015 att
upphandla klinisk laboratoriemedicin. I ärendet redovisas förslag till
förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-28
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla klinisk
laboratoriemedicin enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden
för beslut om antagande av leverantör
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omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Jonas Lindberg (V) deltar inte i beslutet.

§ 69 Aktuellt läge i akutsjukvården
Stefan Strandfeldt och Lena Sundberg ger en lägesrapport från uppföljning av
akutsjukhusen och informerar om vad som hänt inom följande områden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akut söktryck
Väntetider på akutmottagningar
Inläggningsfrekvens
Slutenvård
Vårdplatssituationen
Poliklinisering
Väntetider till mottagning och behandling
Bröstcancer
Urologi
Flytt av vård (genomförandet av Framtidsplanen)

Presentationen läggs på surfplattan.

§ 70 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar om
- öppnandet av den första delen av Nya Karolinska Solna. Först att
flytta in är thorax hjärt- och lungsjukvård den 20 november 2016.
Barnakuten och delar av barnsjukvården flyttar in den 27 november
2016.
- e-tjänsten journal via nätet. Fyra vårdcentraler är först ut med att
testa tjänsten under november 2016.
- handlingsprogram för bättre upphandlingar. Ett förbättringsarbete
kring upphandlingar och ett handlingsprogram för bättre
upphandlingar har påbörjats inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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Övriga frågor

Snöovädret i Stockholm 8-9 november 2016
Ann Eva Askensten och Lena Sundberg informerar om läget i
ambulanssjukvården och på akutsjukhusen med anledning av den extrema
vädersituationen som varit i Stockholm. Alla gjorde allt man kunde för att hitta
lösningar under en extraordinär situation. Situationen behöver ännu
analyseras och erfarenheter tas tillvara.
Rodolfo Alvarez (MP) överlämnar sitt ställningstagande i en skrivelse till
protokollet (bilaga).
Programberedningen för akutsjukvård riktar ett stort tack till alla i
ambulanssjukvården och på akutsjukhusen för insatserna.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) förklarar sammanträdet avslutat.
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BILAGA
Programberedningen för akutsjukvård
Miljöpartiet de gröna

Skrivelse angående Snöovädret i Stockholm 8-9 november
Förra veckan drabbades Stockholm av det största snöfallet i november på mer
än 100 år. Under en sådan exceptionell händelse får vi acceptera att allt inte
fungerar som vanligt, men det som hände med ambulanssjukvården är under
all kritik.
Kommunikationen havererade, ambulanserna skickades över hela Stockholm
för att hämta patienter, trots att resorna tog flera timmar och det dröjde ända
till onsdag förmiddag innan landstinget beslutade om stabsläge för att
organisera ambulanssjukvården.
Enligt personal i ambulansvården borde alla körningar som inte var akuta
prioriterats ner. Vid ett tillfälle väntade 17 prio-1-uppdrag och 60 prio-2uppdrag. Landstinget gick ut och sade att patientsäkerheten inte var hotad,
samtidigt som den längsta sjuktransporten under dagen tog sex timmar under
vilken patienten riskerade infektioner och trycksår och saknade mat och
dryck.
Detta var förvisso ett extremt väderläge, men det kan bli mycket värre. Hur
ska medborgarna kunna lita på att ambulansvården fungerar vid en större
kris? Finns det en krisplan? Vad hände med den? Varför fungerade inte
kommunikationen? Varför tog det flera timmar från det att
ambulanspersonalen bad om hjälp med bandvagnar från Försvaret, tills det att
landstingsledningen efterfrågade dem?
Miljöpartiet har sedan länge efterfrågat bättre samarbete mellan landstinget,
SOS Alarm och de företag som står för transporterna. Vi har sedan flera år
drivit frågan om en gemensam ledningscentral där alla aktörer är placerade
under samma tak. Hade detta funnits på plats hade förra veckans kaos
sannolikt kunnat undvikas.
Miljöpartiet vill att landstinget nu utvärderar händelseförloppet och gör de
förändringar i organisation och krisplaner som är nödvändiga för ett bättre
utfall av framtida extrema händelser.
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