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Sammanträde i programberedningen för barn, unga och
förlossningsvård
Datum

2016-04-14

Tid

14.00-15.40

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(KD)
(S)
(M)
(M)
(C)
(S)
(S)
(V)

Ella Bohlin
Nina Portocarrero Flores
Erik Persson
Anne Wompa
Karin Fälldin
Sadid Hossain
Daniel Larson
Catarina Wahlgren

Ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(KD)

Madeleine Stjernström

Tjänstgörande

Övriga

Monica Lindell Olsson, Caroline Agrell, Karin Elinder,
Kristina Laurell Laroussi, Marika Berggrund, Carita Holmlund Stavrou,
Sandra Möller, Anders Olsson, Gunilla Berg, Eva Hålander och
Lisbeth Ekebom

Justerat

Ella Bohlin

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Nina Portocarrero Flores
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§ 10 Val av justerare
Ordförande Ella Bohlin (KD) och 2:e vice ordförande Nina Portocarrero Flores (S)
utses att justera protokollet.
§ 11

Godkännande av dagordning

Ordförande (KD) föreslår att programberedningen får information om MIRA
Barnfysioterapi under informationsärendena på dagordningen.
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 12

Bidrag för glasögon och kontaktlinser till barn och unga 8-19 år
HSN 2016-0731

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås omfattning och utformning av glasögonbidrag till
barn och unga 8-19 år samt delegering av beslutsrätt.
Marika Berggrund informerar om ärendet och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-10
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

bidrag ska ges med 800 kronor eller, om kostnaden för glasögonen eller
kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person, till den faktiska kostnaden

att

bidragets utformning ska handläggas i enlighet med landstingets glasögonbidrag för
mindre barn

att

delegera till hälso- och sjukvårdsdirektören eller till den som hälso- och
sjukvårdsdirektören utser, att fatta myndighetsbeslut om bidraget samt i
förekommande fall besluta om återkrav.
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Godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet
förlossning
HSN 1310-1164

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdet förlossning
mellan Stockholms läns landsting och Barnbördshuset i Praktikertjänst AB.
Anders Olsson informerar om ärendet och svarar på frågor. Presentationen sänds till
programberedningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-02
Begäran om uppsägning av avtal
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

§ 14

godkänna begäran från Barnbördshuset i Praktikertjänst AB
om förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet förlossning
från och med 2016-05-16.
Information om revideringar av förfrågningsunderlagen för
vårdvalsområdet förlossning och vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi som kommer under våren

Information om revideringar av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet
förlossning tas inte upp vid dagens sammanträde utan tas upp på ett kommande
sammanträde i beredningen.
Eva Hålander och Gunilla Berg informerar om förslag till revideringar av
förfrågningsunderlaget för specialiserad gynekologi. Revideringarna ingår i ett
större projekt som syftar till att säkerställa utbudet av vård utanför
akutsjukhusen. Vårdvalet specialiserad gynekologi är ett av de största vårdvalen
med cirka 50 vårdgivare.
Informationen beskriver nuvarande basuppdrag och fem tilläggsuppdrag:
abort, dagkirurgi, större kirurgi, ultraljud och uroterapi. Förslaget till
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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.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 15

Utökat uppdrag för BB Södertälje

Gunilla Berg informerar om planeringen av ett utvecklat och utökat
förlossningskoncept för BB Södertälje, från och med den 1 april 2016.
En överenskommelse har utarbetats mellan Södertälje sjukhus, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning om utökning av
omställningsavtalet 2016. BB Södertälje får ett utökat uppdrag att ta ett ökat
antal förlossningar samt att utveckla sitt förlossningskoncept, delvis baserat på
konceptet från Södra BB. Den integrerade processen med öppenvård,
förlossning och eftervård ska utvecklas till en förstärkt vårdkedja med mödraoch barnhälsovården. Auroraverksamheten förstärks och en särskild
mottagning för flyktingar inrättas. Det kontinuerliga stödet för alla mammor
och ”BB-hemma” ska utvecklas. Rekrytering av personal har påbörjats.
BB Södertälje har börjat ta emot flera hänvisade förlossningar.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 16

MIRA Barnfysioterapi

Catarina Wahlgren (V) har i förväg ställt frågor om MIRA Barnfysioterapi.
Carita Holmlund Stavrou och Sandra Möller, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om verksamheten och om vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
I dagsläget uppfyller inte MIRA Barnfysioterapi kraven som ställs att bli
godkänd inom vårdvalet.
Ordförande Ella Bohlin (KD) informerar att behoven av barnfysioterapi och
förbättringsområden tas upp i samband med revideringen av
förfrågningsunderlaget för specialiserad fysioterapi.
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Förvaltningen informerar

Monica Lindell Olsson informerar om
-

diskussioner med Capio Lina Hage BVC, Södertälje, för att hitta
lösningar när avtalet upphört. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kommer att teckna ett avtal för ett år i taget med Capio Wasa BVC om
filialverksamhet i Lina Hage. Filialverksamheten som utgår från Wasa
BVC kommer att vara i Lina Hage två dagar i veckan. Under hösten 2016
fortsätter utvecklingen av nya arbetssätt och processen med
familjecentral.

-

att en ny barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Mama Mia, har
öppnat den 1 mars 2016 på Karlavägen i Stockholm.

-

att Sachsska barn- och ungdomsmedicinska mottagningen på
Södermalm (Rosenlunds sjukhus) flyttar till Sachsska barn- och
ungdomsmottagningen i Farsta (i närheten av ett asylboende).

-

tidplanen för revidering av ersättningssystemet för vårdvalsområdet
barnavårdscentral. Inget konkret uppdrag har ännu kommit till
förvaltningen.

-

hälsoundersökningar för asylsökande. Väntetiderna till
hälsoundersökningar är 10-12 veckor. Vård till barn prioriteras. Sex
vårdcentraler har i uppdrag att erbjuda hälsoundersökningar och
stödsamtal. Monica Lindell Olsson återkommer till ett kommande
sammanträde med detaljerad information.

§ 18

Övriga frågor

På fråga från Daniel Larson (S) om informationsöverföring mellan
sjukvårdsstyrelsernas kommunsamverkan och programberedningarna svarar
ordförande Ella Bohlin (KD) att avrapporteringar mellan de olika politiska
beredningsorganen inte är formaliserad. Avrapporteringarna ska ske i de
politiska partigrupperna.
Ordförande Ella Bohlin (KD) påminner om att nästa sammanträde i
programberedningen är den 19 maj 2016 på förmiddagen! klockan 10.00-12.00.
Ordförande Ella Bohlin (KD) tackar de närvarande och förklarar sammanträdet
avslutat.
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