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Sammanträde i programberedningen för barn, unga och
förlossningsvård
Datum

2016-05-19

Tid

10.00-12.00

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Ella Bohlin
Catarina Ekeståhl
Nina Portocarrero Flores
Lars Stenholm
Anne Wompa
Cecilia Elving
Karin Fälldin
Maria Kjellsdotter Rydinger
Daniel Larson
Shakhlo Altieva

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)

Nikoletta Jozsa

Tjänstgörande

Övriga

Monica Lindell Olsson, Caroline Agrell, Kristina Laurell Laroussi,
Gunilla Berg, Eva Hålander 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.
§ 20 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 21

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för
förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa
HSN 1512-1458

Ärendebeskrivning
Beslut om fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa.
Anne Siltamäki informerar om ärendet och svarar på frågor. Presentationen
sänds till programberedningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-18
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att
§ 22

godkänna förvaltningens förslag till fördelning av medel avseende 2016.
Åtgärder för att stötta förlossningsvården sommaren 2016
HSN 2016-2272

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att inom
en kostnadsram på 15 miljoner kronor vidta åtgärder för att stötta
förlossningsvården och den förlossningsförberedande vården under sommaren
2016.
Monica Lindell Olsson informerar om ärendet och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-16
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Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

§ 23

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att inom en kostnadsram på 15 miljoner
kronor vidta åtgärder för att stödja förlossningsvården och den
förlossningsförberedande vården under sommaren 2016.
Information om yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2),
slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande av hälso- och sjukvården

Carl-Gustaf Elinder informerar om utredningen - En nationell samordnare för
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2).
Utredningen anser att svensk sjukvård fungerar relativt väl idag, men står inför
stora utmaningar.
Fokus har varit att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet mellan
patienten och vården. Vårdens effektivitet avgörs därmed i mötet. En
förutsättning för hög effektivitet är att patienten involveras och görs delaktig i
processen kring den egna vården i högre utsträckning än idag.
Framtiden innebär mer öppenvård – mer avancerad vård utanför sjukhusen.
Sveriges sjukhustunga system behöver förändras för att bättre möta framtidens
behov.
Störst effektiviseringspotential finns det där komplexiteten är störst – patienter
som kräver täta insatser från många olika aktörer. Stor effektiviseringspotential
finns i arbetsorganisation, arbetssätt och logistik. Det finns ingen generell
resursbrist.
Den nationella styrningen behöver förstärkas. En rekommendation till
landstingen är att de bör kraftigt förenkla styrdokument och ersättningssystem.
Styrningen behöver mindre av kontroll av detaljer och mer av tillit till
personalens förmåga.
Slutsatser kring utveckling av området e-hälsa/IT är bland annat att alla
identifierade problem kräver bättre IT-lösningar.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
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Information om revidering av förfrågningsunderlaget för
vårdvalsområdet förlossning

Eva Hålander och Gunilla Berg informerar om kommande förslag till reviderat
förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet förlossning. De nya villkoren föreslås
träda i kraft från 2017.
Informationen omfattar bland annat
•
•
•
•
•
•

Bakgrund
Förslag till ändringar
Uppföljningsansvar efter sju dagar
Revidering i uppföljningsplanen (indikatorer för kvalitet)
Differentierad ersättning för förstföderskor/omföderskor
Vårdtid för förstföderskor, omföderskor och totalt

Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 25

Förvaltningen informerar

Monica Lindell Olsson informerar om
-

läget inom förlossningsvården efter att BB Sophia stängde den 15 maj.
Det kommer att sättas en tydligare gräns för hur många som kan välja en
förlossningsenhet en viss vecka. Många önskar föda på BB Stockholm
men vissa veckor kommer det inte att finnas tillräcklig kapacitet där.
Platsläget ser olika ut varje dag. Samarbetet och kommunikationen
mellan mödravårdcentralerna och förlossningsklinikerna utökas.
Informationsinsatser kommer att genomföras, även riktad information.
Det finns en god förlossningsvård i hela länet. Neonatalvården är en
smal sektor. Fokus ligger på att lösa sommarsituationen. Chefläkare
Anna Nergårdh samordnar vården under sommaren och ger ut rapporter
varje vecka som publiceras på sll.se.

-

bra möte om att lösa situationen på Wasa BVC och fortsatta diskussioner
om familjecentral.

§ 26

Övriga frågor

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