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Sammanträde i Programberedningen för vårdval
Datum

Tisdagen den 31 mars

Tid

14:00 – 16:05

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(FP)

Gustav Nordin

(S)

Jonatan Andersson

§ 12-15, Tjänstgörande
§ 13-15
Tjänstgörande

§ 9-13
§ 9-12

Övriga

Julia Forssmed, Kitty Kook Wennberg, Markus Jenkinson § 9-12,
Sofia Könberg § 9-13, Peter Lundqvist § 12-13,
Anna Nergårdh § 9-12, Jenny Norell

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.
§ 10 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 11

Föregående protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.
§ 12

Patientlagen

Chefläkare Anna Nergårdh, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om den nya
patientlagen som började gälla den 1 januari i år. Det övergripande syftet är att stärka
patientens ställning och att samla det viktigaste som berör patienten. Informationsplikten
förtydligas och utökas. Patienten har möjlighet att välja utförare i hela landet när det gäller
alla typer av öppenvård. Hemlandstinget står för kostnaden för vården - resor och uppehälle
står patienten för.
Det finns diskussioner om vad som ska gälla för läkemedel. För SLL är ingången att detta ska
ingå. SLL driver på för att det ska införas en nationell listningstjänst. I lagen förtydligas
rätten till en ny medicinsk bedömning. Efterfrågan på detta har ökat vilket är i enlighet med
intentionerna. Kraven på samtycke förtydligas också i lagen.
Myndigheten för vårdanalys har i uppdrag att följa upp implementeringen. Stockholms läns
landsting har arbetat mycket med information genom exempelvis möten och en speciell
telefonlinje för vårdgivare. Presentationen sänds ut till beredningen.
§ 13

Bakgrund och utveckling av vårdvalsområdet husläkarmottagningar

Peter Lundqvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om primärvårdens olika vårdval
med särskilt fokus på husläkarverksamhet. När vårdvalet infördes fanns det några olika
syften: tillgänglighet, mångfald, valfrihet samt konkurrens och lika förutsättningar.
Vårdtunga patientgrupper och befolkningen i områden med låg inkomst har fått den
kraftigaste besöksökningen och framkomligheten per telefon har ökat. Det finns betydligt
fler mottagningar att välja mellan, det har tillkommit ungefär 40 stycken sedan vårdvalet
infördes.
Sedan 2008 har en del förändringar gjorts. Det handlar bland annat om tuffare villkor för
godkännande, tydligare kriterier för uppsägning av avtal, tydligare kompetenskrav samt att
ersättningsmodellen har reviderats i riktning mot högre ersättning för vårdtunga grupper
och incitament att utveckla det hälsofrämjande arbetet. Prioriterade områden i framtiden är
utvecklingen av det akuta omhändertagandet, omhändertagandet av personer med psykisk
ohälsa och förändringar av ersättningsmodellen. Presentationen sänds ut till beredningen.
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Förvaltningen informerar

Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om följande:
Justerad ersättning vårdval
Beslut har tagits i HSN om att ersättningarna inom elva av de 31 vårdvalen ska sänkas med i
genomsnitt fem procent. Förvaltningen arbetar med detta och träffar bland andra olika
branschråd. På nästa sammanträde kommer det att ges information om logopedi.
Ny direktör
En ny hälso- och sjukvårdsdirektör, Barbro Naroskyin, har utsetts och börjar sin tjänst den 1
augusti 2015.
Sommarplanering
Chefläkare Anna Nergårdh håller i den övergripande planeringen inför sommaren.
Företrädare för sjukhusen och kommunerna har redan bjudits in till möten.
Ny betalningsansvarslag
Utredaren Göran Stiernstedt har presenterat ett nytt förslag på lag. Förslaget ska på remiss.
Uppdrag kring cancervård
Regionalt cancercentrum (RCC) arbetar bland annat med ett uppdrag om standardiserat
vårdförlopp med syfte att bland annat identifiera flaskhalsar i vårdkedjan.
Psykiatrisk akutbil
Sedan den 30 mars finns det en psykiatrisk akutbil. Det är ett 2-årigt projekt som finansieras
med PRIO-medel.
Övrigt
Fråga ställs om ersättningen för kirurgiska och medicinska aborter. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att följa utvecklingen noga för att säkerställa att inte de
kirurgiska aborterna ökar som en eventuell följd av förändrade ersättningsvillkor.
§ 15

Övriga frågor

Handlingsplan
Utskickat utkast på Handlingsplan för programberedningen för vårdval diskuterades.
Programberedningens ledamöter gavs tillfälle att komma med inspel. Ett förslag skickas ut
inför nästa sammanträde och tas upp för beslut då.
Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

