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Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Måndagen den 19 oktober

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ersättare

(M)
(S)

Anna Bredin
Jonatan Andersson

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Julia Forssmed, Karin Elinder (§39-43), Camilla Jakobsson (§ 39-42),
Catharina Johansson (§ 39-43), Kitty Kook Wennberg, Eva Lestner,
Sofia Petersson (§ 39-42),

Justerat

Olle Reichenberg (M)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 39 Val av justerare
Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera protokollet.
§ 40 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 41

Föregående protokoll

Det görs en justering gällande närvaron i protokollet från sammanträdet den 24 september.
§ 42 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet ortopedi och
handkirurgi
HSN 1204-0539
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och
vårdval handkirurgi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-09-11
Bilaga förfrågningsunderlag, Specifik uppdragsbeskrivning
Bilaga förfrågningsunderlag, Ersättningsvillkor
Bilaga förfrågningsunderlag, Rapportering
Camilla Jakobsson och Sofia Petersson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
ärendet. Presentationen sänds ut till programberedningen.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna förslag till reviderat förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval
handkirurgi

att

införa tilläggsuppdrag för uppföljning av frakturbehandling på barn

att

revideringarna gäller från och med 4 januari 2016

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Burman (V) deltar inte i beslutet.
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
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§ 43 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)
HSN 1508-0996
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till revidering av förfrågningsunderlag för avancerad sjukvård i
hemmet 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 2
Slutrapport "Utvärdering av avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) inom SLL", bilaga 3
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 vårdvalsområdet avancerad
sjukvård i hemmet att gälla från och med den 1 januari 2016.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Kerstin Burman (V) deltar inte i beslutet.
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
§ 44 Lägesrapport framtidens hälso- och sjukvård
Eva Lestner, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om vad som är aktuellt gällande
framtidens hälso- och sjukvård. Arbetet är mitt inne i genomförandefasen. En av de
viktigaste förändringarna är att vård ska flyttas ut från akutsjukhusen. Eva Lestner
presenterar även arbetet med omställningsavtalen för 2016-2019, samt redogör för vilka
konkreta förändringar som genomförs inom de olika sjukhusen i form av bland annat flytt av
vård samt planerad ny- och ombyggnation. Inom förvaltningen pågår också ett arbete med
att utreda upphandling enligt LOV inom sju vårdområden. Presentationen sänds ut till
programberedningen.
§ 45 Förvaltningen informerar
Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om följande:
• Ett ärende om omställningsavtal kommer upp i hälso- och sjukvårdsnämnden i
november.
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•

I januari 2016 öppnar det tre bröstcancercentrum: Vid Capio S:t Görans sjukhus,
Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om förändrade ersättningar gällande
husläkarverksamhet.

•

Det pågår ett stort arbete gällande att förbereda upphandling av närakuter.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om upphandling av mobil röntgen.

•

I november kommer det att ordnas möten mellan bland annat Stockholms läns
landsting och kommunerna inför jul- och nyårshelgerna.

•

Det pågår ett arbete inom Stockholms läns landsting gällande förstärkt ägarstyrning
för att få mer av helhetssyn.

§ 46 Övriga frågor
Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

