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Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Måndagen den 24 november

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Capio S:t Görans Sjukhus

Ledamöter

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

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

Ersättare

(M)

Anna Bredin

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Marika Berggrund (§ 52), Julia Forssmed, Sandra Möller (§ 52), Susanna
Nordström, Kitty Kook Wennberg, Tobias Wirén (§47-50), Jessica Nilsson

Justerat

Olle Reichenberg (M)

Vid protokollet

Susanna Nordström

Christina Enocson Mårtensson (S)
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§ 47 Val av justerare
Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera protokollet.
§ 48 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med ändringen att punkten Integration mellan vårdvalsuppdraget
gällande höft- och knäprotesoperationer med mottagningsverksamhet och övrig slutenvård
tidigareläggs.
§ 49 Föregående protokoll
Protokoll från sammanträdet den 19 oktober läggs till handlingarna.
§ 50 Integration mellan vårdvalsuppdraget gällande höft- och
knäprotesoperationer med mottagningsverksamhet och övrig slutenvård
Tobias Wirén, verksamhetschef Ortopedkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus informerar om
integration mellan vårdvalsuppdraget gällande höft- och knäoperationer med
knäprotesoperationer med mottagningsverksamhet och övrig slutenvård. Genom vårdvalet
och den ersättningsmodell som används har det införts en värdebaserad vård med ständig
förbättringskultur, gemensamma rutiner, transparens och delaktiga patienter. Fokus ligger
på en positiv patientupplevelse.
Presentationen sänds ut till beredningen.
§ 51

Sammanträdestider för 2016
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedningen för vårdval 2016
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-04
Beslut
Programberedningen för vårdval beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan 14.00 som starttid
för sammanträdena om inget annat anges
Torsdagen den 18 februari
Torsdagen den 14 april
Torsdagen den 19 maj
Torsdagen den 16 juni
Torsdagen den 25 augusti
Torsdagen den 22 september
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Torsdagen den 20 oktober
Torsdagen den 17 november
§ 52 Vårdval primär hörselrehabilitering – Fritt val av hjälpmedel
Sandra Möller och Marika Berggrund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om
vårdval primär hörselrehabilitering och fritt val av hjälpmedel. En fördjupad uppföljning
visar effekterna av vårdval för primär hörselrehabilitering. Intentionen med vårdvalet har
uppnåtts, så även med fritt val av hjälpmedel. För de brister som framkom i den fördjupade
uppföljningen ges förslag inför en kommande revidering.
Presentationen sänds ut till beredningen.
§ 53

Förvaltningen informerar

Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om:
•

Tre nya avdelningschefer på förvaltningen, Björn Wettermark, chef för
utvecklingsavdelningen, Johan Bratt, ny chefläkare samt Lena Furmark, chef för
e-hälsa och strategisk IT.

•

Anna Nergårdh, chefläkare inom landstingsstyrelsens förvaltning, träffar
kommunerna för att planera jul- och nyårshelgen.

•

Omställningsavtal ska ge bättre förutsättningar för sjukhusen. Diskussion med
Karolinska sjukhuset pågår om vad som är lämpligt att flytta ut till vårdval eller till
övriga sjukhus.

•

Vaccination för riskgrupper är i full gång.

•

Onkologiska verksamheter ska startas upp till årsskiftet för bröst-, prostata- och
tarmcancer. Karolinska har fortsatt ansvar för sällansjukdomar.

•

Den höjda hotnivån. Inom Stockholms läns landsting är bedömning i nuläget att
situationen kan hanteras.

• Europeiska antibiotikadagen den 18 november, om vikten att inte förskriva
antibiotika.
§ 54 Övriga frågor
Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

