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Sammanträde i Programberedningen för vårdval
Datum

Torsdag 17 november 2016

Tid

14.00–15.45

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Olle Reichenberg
Madeleine Sjöhage
Christina Enocson Mårtensson
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Magnus Liljegren
Linus Rehn
Parvin Araghi
Estanislao Mboro
Yvonne Andersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)

Anna Bredin

Tjänstgörande

Övriga

Maria Englund (§ 68-71-), Julia Forssmed, Maria Hedberg (§ 74-76),
Lovisa Montin (§ 68-73), Anna Odenhagen (§ 73),
Birgitta Rosengren (§ 73), Siri Lindqvist Ståhle (§ 74-76),
Carl Henrik Svenson (§ 68-73), Kitty Kook Wennberg

Justeras

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.
§ 69

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 70

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 20 oktober läggs till
handlingarna.

§ 71 Privata vårdgivares medverkan i ST-utbildningen,
Maria Englund, direktör personal och utbildning för Stockholms läns landsting,
berättar om arbetet med att utveckla samarbetet med vårdgivare kring
ST-utbildningen för att säkerställa att det finns tillräckligt med platser och att
kvalitén är tillräckligt hög. Bland annat ses det över om ersättningen till
vårdgivarna kan differentieras beroende på hur tidigt eller sent det är i
utbildningen. Det genomförs en pilot inom öron-näsa-hals.
§72

Sammanträdestider för programberedningen för vårdval 2017
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedning för vårdval 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-18
Förslag till beslut
Programberedningen för vårdval beslutar

att fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan 14.00
som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Torsdagen den 16 februari
Torsdagen den 16 mars
Torsdagen den 6 april
Torsdagen den 11 maj
Torsdagen den 15 juni
Torsdagen den 24 augusti
Torsdagen den 21 september
Torsdagen den 19 oktober
Torsdagen den 16 november

§ 73 Införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi
HSN 2016-0543

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att införa vårdval för tjänster inom klinisk
fysiologi enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).
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Anna Odenhagen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om ärendet.
Presentationen läggs på läsplattorna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-06
Utredning av avtalsform inom klinisk fysiologi
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

införa vårdval för tjänster inom klinisk fysiologi enligt lagen (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV)

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden
med förslag till förfrågningsunderlag för klinisk fysiologi

Deltar inte i beslut
Christina Enocson Mårtensson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.

§ 74 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-4283

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förändringar i förfrågningsunderlag enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) som avser allmän barn- och ungdomstandvård.
Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med 1 februari 2017.
Maria Hedberg och Siri Lindqvist Ståhle, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om ärendet. Presentationen läggs på läsplattorna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-20
Förfrågningsunderlag enligt LOV för allmän barn- och ungdomstandvård
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV för
allmän barn- och ungdomstandvård att gälla från och med 1 februari
2017

att

målgruppen utökas från och med 1 januari 2017 till att omfatta unga till
och med det år då de fyller 21 år samt att detta görs under förutsättning
att riksdagen fattar beslut om motsvarande ändring i tandvårdslagen

att

omedelbart justera beslutet.

§ 75 Revidering av förfrågningsunderlag för

vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar
HSN 2016-4284
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Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förändringar i förfrågningsunderlag enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) som avser specialisttandvård för barn och ungdomar.
Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med 1 februari 2017.
Maria Hedberg och Siri Lindqvist Ståhle, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om ärendet. Presentationen läggs på läsplattorna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-20
Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialisttandvård för barn och ungdomar
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV för
specialisttandvård för barn och ungdomar att gälla från och med 1
februari 2017

att

målgruppen utökas från och med 1 januari 2017 till att omfatta unga till
och med det år då de fyller 21 år samt att detta görs under förutsättning
att riksdagen fattar beslut om motsvarande ändring i tandvårdslagen

att

omedelbart justera beslutet.

§ 76 Revidering av förfrågningsunderlag för

vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar
HSN 2016-4285

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till förändringar i förfrågningsunderlag enligt lag om
valfrihetssystem (LOV) som avser tandregleringsvård för barn och ungdomar.
Förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med 1 februari 2017.
Maria Hedberg och Siri Lindqvist Ståhle, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om ärendet. Presentationen läggs på läsplattorna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-20
Förfrågningsunderlag enligt LOV för tandregleringsvård för barn och ungdomar
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna förslag till revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV för
allmän barn- och ungdomstandvård att gälla från och med 1 februari
2017

att

målgruppen utökas från och med 1 januari 2017 till att omfatta unga till
och med det år då de fyller 21 år samt att detta görs under förutsättning
att riksdagen fattar beslut om motsvarande ändring i tandvårdslagen

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 77 Förvaltningen informerar
Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
följande:
• Återkoppling ges gällande tidigare information kring specialiserad
urologisk vård. Troligtvis blir flertalet vårdgivare kvar i någon form och
det finns även beredskap hos flera att ta emot fler patienter.
•

Nya Karolinska sjukhuset (NKS) öppnar söndagen den 20 november. En
större övning har genomförts inför detta.

•

Det pågår ett arbete med att införa journal på nätet. Just nu testar fyra
vårdcentraler detta men under 2017 ska det införas brett.

•

Den mottagning för sprututbyte som funnits på försök sedan april 2013
blir nu permanent. Sedan start har mottagningen haft i snitt 90 besök
per dag. En utvärdering som genomförts visar på goda resultat.

•

Tidigare har information getts om hanteringen av avtalet om
förbrukningshjälpmedel. Nu är utredningen klar och finns tillgänglig på
sll.se. Förvaltningen arbetar nu vidare utifrån bland annat rapportens
slutsatser och hälso- och sjukvårdsdirektören har tagit fram ett
handlingsprogram.

•

Anna Ingmanson blir ny avdelningschef på närsjukvården (NSV). Anna
kommer närmast från en tjänst som kanslichef i Norrtälje men har
tidigare bland annat arbetat som huvudsekreterare för den statliga
utredningen om effektivt resursutnyttjande i vården samt haft olika
chefspositioner inom Sveriges kommuner och landsting (SKL).

•

Gerd Lärfars blir ny ordförande i Stockholms medicinska råd.
Förvaltningen ser över organisationen med specialsakkunniga för att
bland annat få till en bättre samverkan.

§ 78

Övriga frågor

Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och avslutar sammanträdet.
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