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Sammanträde i programberedningen för barn, unga och
förlossningsvård
Datum

2016-02-18

Tid

14.00-15.30

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(KD)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Ella Bohlin
Catarina Ekeståhl
Nina Portocarrero Flores
Lars Stenholm
Erik Persson
Anne Wompa
Cecilia Elving
Maria Kjellsdotter Rydinger
Sadid Hossain
Daniel Larson
Shakhlo Altieva
Catarina Wahlgren

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(KD)

Madeleine Stjernström

Tjänstgörande

Övriga

Monica Lindell Olsson, Caroline Agrell, Simon Olsson, Karin Elinder,
Kristina Laurell Laroussi, Margareta Cassel, Carl-Henrik Mattsson och
Lisbeth Ekebom

Justerat

Ella Bohlin

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Nina Portocarrero Flores
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Val av justerare

Ordförande Ella Bohlin (KD) och 2:e vice ordförande Nina Portocarrero Flores (S)
utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§3

Uppföljning av handlingsplan 2015
HSN 1412-1624

Uppföljningen av programberedningens handlingsplan godkänns och läggs till
handlingarna.
§4

Handlingsplan 2016
HSN 2016-1402

Presidiets förslag till handlingsplan presenteras. Programberedningen planerar
att göra ett studiebesök den 25 augusti klockan 9.00-14.00. Därefter hålls
sammanträde som vanligt klockan 14.00-16.00.
Programberedningen antar handlingsplanen för sitt interna arbete 2016.
§5

Rapporten Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i
Stockholms läns landsting – uppföljning efter ett år med
vårdval

Margareta Cassel informerar om barn- och ungdomsmedicinska mottagningar –
uppföljning efter vårdvalets första år.
De sammanfattande slutsatserna visar att tillgängligheten har ökat, att
kostnaderna har ökat vilket också var förväntat men ännu återstår att analysera
om kostnaderna har minskat i andra vårdformer, att sju av nio nya
mottagningar har lokaliserat sig utanför innerstan, att det är patienter inom
tänkta målgrupper som har besökt mottagningarna och inte de ”lättare
patienterna”.
Utveckling och utmaningar är till exempel ersättningsmodellen som kan behöva
utvärderas, mottagningarnas storlek då små mottagningar är sårbara vid
personalens ledigheter, eftefrågan på sammanställning av subspecialiteter och
informations-/kommunikationsinsatser för att synliggöra verksamheten.
Presentationen sänds till programberedningens ledmöter och ersättare.
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Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset
HSN 1105-0483

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förlängning av nu gällande vårdavtal för de barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset. Förlängningen gäller för
perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-11
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

§7

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Karolinska Universitetssjukhuset gällande barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar.
Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
HSN 1105-0485

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förlängning av nu gällande vårdavtal för de barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Förlängningen gäller för
perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-07
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.
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Information från ordförande och förvaltningen

BB Sophia
Ordförande Ella Bohlin (KD) informerar att BB Sophia har lämnat in en begäran
om att säga upp sitt avtal med landstinget. En utökning av kapaciteten på övriga
förlossningsenheter planeras, både på kort och lång sikt.
Monica Lindell Olsson redogör för arbetet med att säkra fortsatt kapacitet i
förlossningsvården, bland annat om nuläget, arbetsgruppens uppdrag,
pågående arbete med samordningen och kommunikationsinsatserna.
Sammanfattningsvis är situationen en stor utmaning som måste lösas. Det finns
goda förutsättningar för att gå bra. Inga nya verksamheter behöver öppnas. I
dag har inga stora kostnader identifierats.
Rapporteringen om arbetet med att säkra fortsatt kvalitet och kapacitet inom
förlossningsvården blir en stående punkt framöver i programberedningen.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
Södra BB
Ordförande Ella Bohlin (KD) ger en lägesrapport om konceptet från Södra BB
som flyttar till Södertälje sjukhus där tanken är att det ska utvecklas vidare.
BVC Lina Hage
Ordförande Ella Bohlin (KD) informerar om Capios avsikter att stänga
Lina Hage BVC bland annat på grund av problem att rekrytera erfaren personal
till verksamheten. Programberedningen är angelägen om att barnhälsovården
fortsätter i Lina Hage då det är viktigt med det förebyggande arbetet.
Monica Lindell Olsson informerar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
fortsatt dialog med Capios och övriga barnavårdscentraler i Södertälje för att
hitta lösningar, särskilt i utsatta områden.
§9

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Ella Bohlin (KD) tackar de närvarande och förklarar sammanträdet
avslutat.
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