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Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 18 februari

Tid

14:00 – 16:00

Plats

Ledamöter

Ersättare

Smeden, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hantverkargatan 11 B

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

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

(M)

Anna Bredin

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(§§ 4-7)

Övriga

Susanna Stål Karlström (§ 1-5), Peter Lundqvist (§ 4), Jessica Nilsson,
Susanna Nordström, Kitty Kook Wennberg

Justerat

Olle Reichenberg (M)

Vid protokollet

Susanna Nordström

Christina Enocson Mårtensson (S)
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Val av justerare

Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§3

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 24 november läggs till handlingarna.
§4

Information om upphandling av närakuter

Peter Lundqvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ger en lägesrapport om upphandling av
närakuter. Upphandlingen ska leda till en förändring av akutupptagandet, från
akutmottagningar till närakuter. Närakutstrukturen ska ha en mer genomtänkt lokalisering
och enhetlighet vad gäller ersättningsmodell, öppettider, kompetens (barn- och äldre) samt
ha tillgång till konsultationsmöjligheter. Närakuternas målgrupper är patienter med akuta
sjukdomstillstånd och patienter som kräver ett mer kvalificerat omhändertagande.
Närakuterna måste kunna göra en bedömning samma dag och därför ha tillgång till röntgen
och laboratorieservice. Det måste också vara möjligt att särskilja sjukdomstillstånd för att
veta vilken vårdgivare patienten ska hänvisas till. Det är en av de utmaningar Peter
Lundqvist berättar om finns i upphandlingen. En annan är att rekrytera personal till
närakuterna utan att vårdcentralerna tappar sin kompetens. Den nya närakutstrukturen ska
vara på plats den 1 jan 2018.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§5

Aktuellt inom vårdval och planerad somatisk specialistvård utanför
sjukhus

Susanna Stål Karlström och Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdförvaltningen,
berättar om aktuellt inom vårdval och planerad somatisk specialistvård utanför sjukhus.
Kitty Kook Wennberg inleder och berättar om framtidsplanen och dess målbild. Hon
beskriver överföringen av vissa patientgrupper inom slutvård och öppenvård till Södertälje
sjukhus, Praktikertjänst med fler och öppnandet av tre nya bröstcentrum. Enligt
framtidsplanen ska akutsjukhusens resurser koncentreras till dem som behöver den mest
och andra ska erbjudas vård utanför sjukhusen. För att verkställa utskiftningen från
sjukhusen måste det finnas mottagande vårdgivare. Susanna Stål Karlström berättar om
projekt Somatisk Specialistvård Utanför Akutsjukhusen (SSUA) där de arbetar för ett bättre
avtalsförfarande genom större enhetlighet i uppdragsbeskrivningar, ersättningsmodeller och
prissättningsmodeller. Hon beskriver utvecklingen av nya vårdvalsavtal och revideringen av
befintliga vårdvalsavtal inom olika områden under 2016 och 2017.
Presentationen skickas ut till beredningen.
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Förvaltningen informerar

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

§7

•

Konceptet Södra BB ska överföras till Södertälje sjukhus. Eftersom Södertälje
sjukhus inte är med i vårdvalet måste förvaltningen se över förutsättningarna
för avtalet.

•

BB Sophia/Praktikertjänst har träffat landstinget och beskrivit sin besvärliga
ekonomiska situation. Det är dyrt att bedriva den här typen av vård.
Landstingsförvaltningen gör en översyn av kapaciteten hos andra sjukhus och
en fördelning av platser.

•

Socialdepartementet har gett statliga medel för en förbättrad förlossningsvård
och insatser för kvinnors hälsa.

•

Macchiarini-affären ska granskas av den externe utredaren Kjell Asplund.

•

Från och med den 1 januari 2016 behöver personer 85 år eller äldre inte betala
patientavgift vid besök i öppen hälso- och sjukvård.

•

För att stimulera husläkarmottagningarna att ta hand om vårdtunga gruppen
har den fasta och rörliga ersättningen förändrats. Från och med 1 januari 2016
består ersättningen till husläkarmottagningarna av rörlig ersättning 40 procent
och fast ersättningen 60 procent. Cirka 20 procent av den fasta ersättningen
vårdtyngdsjusteras.

•

Den 1 januari övergick tiohundraprojektet och verksamheten vid sjukvårds- och
omsorgskontoret till Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje.

•

Johan Bratt är ny chefläkare på avdelningen Medicinsk stab från och med den 1
februari.

•

Situationen med brist på språktolkar har lättat något den senaste månaden.
Rådet till vårdgivare är att använda distanstolk i första hand.

•

Under 2016 kommer alla vårdgivare som har avtal med Stockholms läns
landsting att kunna ansluta sig till en journal på nätet, Journalen. Genom 1177
Vårdguiden kan alla patienter ta del av sin journal.
Övriga frågor

Programberedningens ledamöter ges tillfälle att komma med förslag till handlingsplan 2016.
Ett förslag skickas ut inför nästa sammanträde och tas upp för beslut då.

Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

