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Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 24 september

Tid

14:00 – 15:45

Plats

Ledamöter

Ersättare

Övriga

Skärgårdssalen, landstingshuset

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

Olle Reichenberg
Madeleine Sjöhage
Christina Enocson-Mårtensson
Lotta Lindblad Söderman
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Henrik Ehrenberg
Hanna Svensson
Estanisloa Mboro
Yvonne Andersson
Kerstin Burman

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(M)

Anna Bredin

Tjänstgörande

Frånvarande delar av § 34

Henrik Benterås-Lucht (§ 31-34), Julia Forssmed,
Catharina Johansson (§ 35-36), Kitty Kook Wennberg,
Sofia Könberg (§ 31-34), Jenny Norell (§ 31-37), Ulrika Vestin (§ 31-36),
Jan-Olov Wiklund (§ 31-36)

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.
§ 32 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 33 Föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet den 28 maj läggs till handlingarna.
§ 34 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016
HSN 1506-0745
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård för år 2016. Ärendet inkluderar även förslag till vidareutveckling av
husläkarverksamhetens ersättningsmodell och förändringar 2016 i enlighet med den
föreslagna huvudinriktningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-27
Ersättningsvillkor, bilaga 1
Specifik uppdragsbeskrivning, bilaga 2
Årlig uppföljning, bilaga 3
Jan-Olov Wiklund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om ärendet.
Presentationen sänds ut till programberedningen.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till inriktning i arbetet med att
vidareutveckla husläkarverksamhetens ersättningsmodell

att

godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag för
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård att gälla från den 1 januari 2016.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Burman (V) deltar inte i beslutet.
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§ 35 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet läkarinsatser i
särskilt boende för äldre 2016
HSN1508-0998
Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas förslag till revidering av förfrågningsunderlag för läkarinsatser i
särskilda boende för äldre enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-25
Förfrågningsunderlag, bilaga 1
Catharina Johansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om ärendet.
Presentationen sänds ut till programberedningen.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna revideringarna i förfrågningsunderlaget för läkarinsatser i särskilt boende
för äldre att gälla från och med den 1 januari 2016.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
§ 36 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad
palliativ slutenvård (SPSV) 2016
HSN 1508-0997
Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas förslag till revidering av förfrågningsunderlag för specialiserad
palliativ slutenvård enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Syftet med
revideringen är att justera ersättningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-25
Förfrågningsunderlag, bilaga 1
Revideringar av förfrågningsunderlag, bilaga
Catharina Johansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om ärendet.
Presentationen sänds ut till programberedningen.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna revideringarna i förfrågningsunderlaget för specialiserad palliativ slutenvård
att gälla från och med den 1 januari 2016.
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Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
Kerstin Burman (V) deltar inte i beslutet.
Christina Enocson-Mårtensson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Särskilt uttalande
Kerstin Burman (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga)
§ 37 Övriga frågor
Yvonne Andersson (MP) lyfter frågan om vikten av att programberedningen i god tid får
information om vad som är på gång gällande förändringar i vårdvalen.
§ 38 Förvaltningen informerar
Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om följande:
•
•
•
•
•
•
•

•

Det pågår ett intensivt arbete gällande omställningsavtal med akutsjukhusen.
På ett kommande sammanträde i HSN kommer det upp ett ärende gällande plan för
upphandling av hälso- och sjukvård och förlängning av avtal.
På förra sammanträdet i HSN behandlades ett ärende om en ny struktur för
närakuter vilket är en förutsättning för att akutsjukhusen ska kunna avlastas.
Direktbokningar via 1177 vårdguiden ökar mycket. En tredjedel av
husläkarmottagningarna erbjuder i dagsläget tidsbokning på detta sätt.
Anna Nergårdh, chefläkare för Stockholms läns landsting (SLL) håller ihop arbetet
gällande vård för asylsökande.
SLL driver en kampanj gällande antibiotika
Patientnämnden har släppt sin årsredovisning för 2014. Antalet klagomål har ökat
och främst har ökningen skett gällande cancervård. En länk till rapporten skickas ut
till beredningen.
Barbro Naroskyin och Mikael Borin har nu tillträtt sina tjänster som hälso- och
sjukvårdsdirektör respektive biträdande hälso- och
sjukvårdsdirektör/avdelningschef.

Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.
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BILAGA
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2015-09-24

HSN 1508-0997

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad palliativ slutenvård
Vänsterpartiet har hela tiden varit negativ till vårdval palliativ vård. Vi anser att det är
oetiskt att företag ska kunna tjäna pengar på vård i livets slutskede och att svårt sjuka ska
tvinga välja vård. Det självklara vore att vård i livets slutskede är ett gemensamt ansvar som
inte ska styras av ekonomiska hänsyn. Därför deltar vi heller inte i beslutet om revidering av
vårdvalsavtalet.

