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Programberedning 4 Barn, unga och förlossningsvård

PROTOKOLL
2016-06-16

4/2016
§§ 27-33

Sammanträde i programberedningen för barn, unga och
förlossningsvård
Datum

2016-06-16

Tid

14.00-15.30

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(KD)

Madeleine Stjernström

Tjänstgörande

Övriga

Monica Lindell Olsson, Caroline Agrell, Johanna Falk,
Kristina Laurell Laroussi, Susanna Stål Karlström,
Carina Gyllner Bergmark och Lisbeth Ekebom

Justerat

Ella Bohlin

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Nina Portocarrero Flores
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§ 27 Val av justerare
Ordförande Ella Bohlin (KD) och 2:e vice ordförande Nina Portocarrero Flores (S)
utses att justera protokollet.
§ 28 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen. Information om läget inom
förlossningsvården ges under Förvaltningen informerar.
§ 29

Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet
förlossning
HSN 2016-0802

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till reviderat förfrågningsunderlag för vårdval
förlossning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-16
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna reviderat förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

att

villkoren för det reviderade förfrågningsunderlaget träder i kraft 1 januari
2017

att

ge hälso-och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att
tydliggöra Nya Karolinska Solnas uppdrag avseende förlossning.

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Shakhlo Altieva (MP) deltar inte i beslutet.
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Upphandling av barnhospiceverksamhet
HSN 2016-0799

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av barnhospiceverksamhet
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Vidare föreslås att
nuvarande avtal med Ersta diakoni förlängs i avvaktan på upphandling och nytt
avtal.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-12
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
barnhospiceverksamhet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av
barnhospiceverksamhet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga avtalet om
barnhospiceverksamhet med Ersta diakoni till och med den 31 december
2017.

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Shakhlo Altieva (MP) deltar inte i beslutet.
§ 31

Yttrande över motion 2015:43 av Erika Ullberg (S) m.fl. om mäns
våld mot kvinnor
HSN 2016-0146

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2015:43 om mäns våld mot kvinnor. I motionen föreslår Erika Ullberg (S)
med flera att riktlinjer för arbetet med mäns våld mot kvinnor tas fram, att
processer och policys för samverkan tydliggörs, att hälso- och sjukvårdspersonal
journalför skador vid misstanke om våldsutsatthet samt att landstinget,
tillsammans med socialtjänst och kriminalvård samordnar insatser för personer
som utövar våld.
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Carina Gyllner Bergmark informerar om verksamheten vid Kunskapscentrum om
våld i nära relationer.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-10
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
§ 32

Förvaltningen informerar

Monica Lindell Olsson informerar om
-

-

-

Årsapport 2015 från barnhälsovården i Stockholms läns landsting.
Rapporten finns i surfplattan och kan även hämtas via länk från
Vårdgivarguiden:
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/bvc/ombarnhalsovarden/arsrapporter-och-arsstatistik/arsrapport-2015/
Medicinska rådets årliga rapport 2016. Avsnittet Barn och ungdom är
sammanställt av Helena Martin, ordförande i specialitetsrådet. Rapporten
finns i surfplattan och kan även hämtas via länk från Vårdgivarguiden:
http://www.vardgivarguiden.se/utbildningutveckling/sakkunniga/radoch-komitteer/stockholms-medicinska-rad/arlig-rapport-2015/
BUS-brevet (samverkan kring barn i behov av stöd)
Prio-medel – statens satsningar inom området psykisk ohälsa.
Förvaltningen återkommer till hösten.
Översyn och utveckling av vårdvalen.
Situationen inom förlossningsvården
Monica Lindell Olsson informerar att verksamhetsansvariga på
förlossningsklinikerna gör en sammantagen helhetsbild om situationen att
det är ett högt tryck men platsläget ser olika ut varje dag samt att de
bedömer att det inte finns någon risk för patientsäkerheten på klinikerna.
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Kristina Laurell Laroussi visar exempel från kommunikationssatsningen
”Sommarbebis” som ska stödja både barnmorskor och blivande föräldrar
inför valet av förlossningsenhet i sommar. Informationssatsningen kommer
att finnas både på 1177 Vårdguiden och som tryckt material på
barnmorskemottagningarna. Även filmer som presenterar de sex
förlossningsklinikerna publiceras. Programberedningen efterfrågar
uppgifter om kostnaderna för kommunikationssatsningen ”Sommarbebis”.
Uppgifterna finns i förvaltningens svar i bilaga. Vid behov kan
kommunikationsdirektör Katarina Winell komma till beredningen och
berätta mer om insatsen.
Chefläkare Anna Nergårdhs veckovisa rapporter om sommarsituationen i
vården kommer även att innehålla situationen inom förlossningsvården och
förlossningsprognoser som publiceras på sll.se.
§ 33

Övriga frågor

Ordförande Ella Bohlin (KD) påminner om programberedningens nästa tillfälle
den 25 augusti 2016 som är en heldag med studiebesök inklusive lunch och sammanträde.
Ordförande Ella Bohlin (KD) tackar de närvarande, önskar alla en trevlig sommar
och förklarar sammanträdet avslutat.
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Bilaga

Svar på fråga kring kommunikationsinsatsen ”Sommarbebis”
Kommunikationsinsatsen är en del av de extra insatser som görs för att
stötta förlossningsvården sommaren 2016.
Syftet är att stödja en jämnare fördelning av förlossningar på länets
förlossningsenheter.
Kommunikationsinsatsen ska vägleda blivande föräldrar inför
förlossningen så att de ska få en så lugn och trygg förlossning som möjligt.
Kommunikationsinsatserna ska också stödja barnmorskorna i den
förlossningsförberedande vården att boka in mammorna vid en
förlossningsklinik där det finns plats den vecka då förlossningen planeras
att ske.
Insatsen har utformats efter samråd med förlossningsenheterna. Vissa
delar av kommunikationsinsatsen är gjord för att kunna användas under
lång tid framöver.
Kommunikationsinsatsen kommer att ske huvudsakligen i landstingets
egna kanaler som 1177.se, 1177:s facebook-kanal, YouTube och vårdgivarnas
egna kanaler. Tryckt material till föräldrarna med 1177 som avsändare
kommer bland annat att finnas på plats hos barnmorskemottagningar och
förlossningskliniker.
Förutom de egna kanalerna kommer det att ske annonsering i digitala
medier. Valet av digitala medier innebär dels att vi når målgruppen på ett
effektivt sätt eftersom allt mer av medieanvändningen sker via digitala
verktyg. Kostnaden blir också betydligt lägre än traditionell annonsering i
dagspress, tidskrifter och etermedier.
Sedan de första delarna i kommunikationsinsatsen startade har vi kunnat
se en jämnare fördelning mellan förlossningsenheterna.
Totalt kostar kommunikationsinsatsen cirka 980 000 (se detaljerad
beskrivning nedan) och läggs inom ramen för det extra tillskott om 15
miljoner som Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om för att stötta
förlossningen under sommaren 2016.
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Sammanfattning över kostnader för kommunikationsinsatsen
”Sommarbebis”
Kostnaden för den kommunikationsinsats som ska stödja
förlossningsvården i sommar uppgår till ca 980 000 kr. Inom ramen för
kommunikationsinsatsen ingår:



Framtagning av kampanjkoncept och idé, fotografering av
kampanjbilder, produktion av rörliga annonser samt produktion av
kampanjenheter (väntrumsaffischer, foldrar). Kostnaden uppgår till
216 090 kr (inkl tryck och distribution).



Produktion av filmer från länets sex förlossningskliniker samt en
övergripande film om förlossningsvården i länet. Filmerna används i
kommunikationsinsatsen men är producerade så att de kan hålla
över flera års tid. Kostnaden för produktion av sju filmer uppgår till
510 000 kr.



Kostnaden för annonser i digitala medier är 194 450 kr.



Informationen på 1177 Vårdguidens webbplats kommer även
översättas till de 16 standardspråk som finns på 1177 Vårdguidens
webbplats. Kostnaden för översättning uppskattas till ca 60 000.

