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Sammanträde i Programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 23 april

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(S)
(MP)
(V)

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

Ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Anna Bredin
Jonatan Andersson

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Julia Forssmed, Linnea Graaf (§ 16-21), Britta Larsmark (§ 21),
Gabriele Radler Liljeberg (§ 21), Jenny Norell, Roksana Parsan (§ 16-21),
Kitty Kook Wennberg

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.
§ 17

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 18

Föregående protokoll

Föregående protokoll från den 31 mars läggs till handlingarna.
§ 19

Handlingsplan 2015

Utskickat förslag till handlingsplan godkänns.
§ 20 Revisioner av vårdval
Linnea Graaf, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om syftet med revisioner och hur
arbetet bedrivs. Det finns ett revisionsråd som arbetar med att utveckla arbetet. Ett mål är
att kunna göra fler revisioner med egna specialister. Revisioner leder ofta även till indirekta
effekter i form av att vårdgivare hör av sig och ställer frågor för att säkerställa att de gör på
rätt sätt samt att förvaltningen hela tiden får inspel i sitt förbättringsarbete. Presentationen
sänds ut till programberedningen.
§ 21

Info om aktuellt läge vårdval logopedi

Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
vårdvalsområdet logopedi. Vårdvalet infördes 2008 och då fanns det mycket långa köer
inom området. Sedan införandet har kostnaderna och volymerna tredubblats.
Britta Larsmark, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om revisionen av
vårdvalsområdet logopedi. Revisionen genomfördes under hösten 2014 och undersökte
orsaker till volymökningarna, följsamhet till avtal och kvaliteten på insatserna. Några av
förvaltningens åtgärder är enskilda uppföljningsmöten av reviderade verksamheter,
uppdaterade rapporteringsanvisningar, erbjudande om utbildning och arbete med riktlinjer
för dyslexiutredning. Presentationen sänds ut till programberedningen.
§ 22 Förvaltningen informerar
Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om följande:
Sänkning av ersättningar
Förfrågningsunderlagen för elva av de 31 vårdvalen justeras. Bland annat genomförs sänkta
ersättningar på i genomsnitt fem procent för vissa vårdval.
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Yttrande över planeringsunderlaget för budget 2016
HSN fattar beslut om sitt yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag för budget
2016 på sitt sammanträde den 28 april.
SKL arbetar med tillgänglighet
Sveriges kommuner och landsting (SKL) arbetar med tillgänglighet till vård (det som förut
benämndes Kömiljarden). Alla landsting ska lämna in underlag för sitt planerade arbete.
Rapporten Benchmarking av akutsjukhusens effektivitet finns tillgänglig
Omställningsavtal med akutsjukhusen
Det pågår ett intensivt arbete med att ta fram omställningsavtal som kommer att gälla under
ett antal år.
Sommarplanering
Chefläkare Anna Nergårdh ansvarar för samordningen.
§ 23 Övriga frågor
Nästa sammanträde blir på Karolinska Institutet. Mer information om exakt tid och plats
skickas ut i samband med kallelsen.
Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

