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Sammanträde i Programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 5 mars

Tid

14:00 – 15:30

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Olle Reichenberg
Madeleine Sjöhage
Christina Enocson Mårtensson
Lotta Lindblad Söderman
Inger Akalla
Magnus Liljegren
Henrik Ehrenberg
Estanislao Mboro
Yvonne Andersson
Kerstin Burman

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(FP)

Anna Bredin
Gustav Nordin

Tjänstgörande

Övriga

Julia Forssmed, Veronica Eriksson (§ 4-7)Birgitta Hjelte (§ 5-7),
Catharina Lernstad (§ 5-7) Kitty Kook Wennberg, Jenny Norell,
Peter Ölund (§ 1-4)

Justerat

Olle Reichenberg (M)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson Mårtensson (S)
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Val av justerare

Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson Mårtensson (S) utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§3

Sammanträdestider för 2015
1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för Programberedningen för Vårdval 2015
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19
Beslut
Programberedningen för Vårdval beslutar
att fastställa följande dagar för sina sammanträden 2015, med klockan 14.00 som starttid
för sammanträdena om inget annat anges.
Torsdagen den 5 mars
Tisdagen den 31 mars
Torsdagen den 23 april
Torsdagen den 28 maj
Torsdagen den 27 augusti
Torsdagen den 24 september
Måndagen den 19 oktober
Tisdagen den 24 november
§4

Vårdval och andra avtalsformer

Peter Ölund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, håller en introduktion om vårdval och andra
avtalsformer. Det finns tre sätt att sluta avtal med vårdgivare på: vårdvalsavtal enligt LOV,
upphandling enligt LOU eller direktavtal. I dagsläget finns det 31 stycken vårdvalsområden.
Presentationen sänds ut till beredningen.
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Förvaltningen informerar

Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
•

•
•

•
•
§6

Det har varit ett tufft år ekonomiskt för akutsjukhusen som ska tillföras 600 miljoner
kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att spara 800 miljoner
kronor och hälso- och sjukvårdsdirektören har i uppdrag att för hälso- och
sjukvårdsnämnden presentera ett förslag på hur detta kan göras. Besparingarna
måste genomföras på ett sådant sätt att patientsäkerheten inte påverkas negativt, att
tillgången till vård är fortsatt god och att de med de största behoven får vård. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen kommer också att genomföra besparingar internt på
förvaltningen.
Rekrytering av ny hälso- och sjukvårdsdirektör pågår.
Det kom en ny patientlag vid årsskiftet. Vårdgivarguiden erbjuder en speciell
telefonlinje dit den som har frågor kan vända sig. Det kommer också att genomföras
en informationskampanj.
Bygget på S:t Göran kommer nu igång igen efter byggstoppet.
Stockholm har lämnat in en ansökan om att få börja med hjärttransplantationer för
vuxna.
Reglemente och arbetsordning

Julia Forssmed, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om följande:
Reglementet
- I reglementet anges att det ska finnas en programberedning för vårdval och att den
ska bereda frågor om vårdval.
- Det anges att det åligger varje programberedning att inom sitt område
o följa upp hälso- och sjukvården ur ett patientgrupps- och sektorsperspektiv,
o medverka i nämndens gemensamma planeringar och beställningar,
o följa upp hälso- och sjukvårdssystemet.
- Handlingar ska normalt skickas ut minst 10 dagar före ett sammanträde.
Hälso- och sjukvårdsnämndens delegation
- Delegation innebär att man låter någon annan fatta beslut i ens ställe.
- Programberedningarna har ingen beslutsrätt utan bereder ärenden inför HSN
- Ordförande respektive 2:e vice ordförande har delegation på att fatta beslut om
personers deltagande i kurser, konferenser etc. upp till en viss kostnad.
Arbetsordning
- Om man vill delta i konferenser, göra studiebesök etc. som genererar kostnader gör
man följande:
o Ansöker i förhand genom att kontakta nämndsekreteraren
o Ordförande el 2:e vice ordförande fattar beslut
o Efteråt skriver man en rapport som tas upp i programberedningen.
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Ärenden bereds i en beredning. Däremot kan de vara informationsärenden i fler.
Övriga frågor

a) Birgitta Hjelte och Catharina Lernstad, hälso-och sjukvårdsförvaltningen, informerar
om förslag att upphandla specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus.
Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015. Ärendet bereds i
programberedningen för äldre och multisjuka. Förslaget är att två vårdval ska införas
för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Det ena är för patienter
med behov av rehabilitering efter neurologisk sjukdom eller skada och det andra för
patienter med behov av rehabilitering efter kirurgi.
Presentationen sänds ut.
b) Det har gått ut en information om meddelarfrihet, sekretess och tystnadsplikt samt
jäv. Den som läst uppmanas att underteckna att de tagit del av informationen.
Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

