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Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 14 april

Tid

14:00 – 15:50

Plats

Ledamöter

Ersättare

Skärgårdssalen, Landstingshuset

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

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

(M)
(L)

Anna Bredin
Gustav Nordin

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
(§§ 13-15)

Övriga

Jessica Nilsson, Susanna Nordström, Linus Rhen, Kitty Kook Wennberg,
Jan-Olov Wiklund

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.
§9

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 10

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 18 februari läggs till handlingarna.
§ 11

Uppföljning handlingsplan 2015 för programberedningen för vårdval

Beredningen för vårdval beslutar att godkänna uppföljningen av handlingsplan 2015 och
lägger den till handlingarna.
§ 12

Handlingsplan programberedningen vårdval 2016

HSN 2016-0747

Ärendebeskrivning
Förslag till Handlingsplan 2016 för programberedningen vårdval
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-04
Handlingsplan 2016 för programberedningen vårdval
Beslut
Programberedning Vårdval beslutar
att
§ 13

godkänna Handlingsplan 2016 för programberedningen vårdval.
Kroninnovation

Jan-Olov Wiklund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om projekt
Kroninnovation, en ny ersättningsmodell. Äldre med stora och sammansatta vårdbehov och
kroniskt sjuka ska enligt avtal med husläkarmottagningar vara prioriterade grupper. Tidigare
ersättningsmodell från 2008 gav 80 procent rörlig ersättning (besöksersättning) och 20
procent fast ersättning (listningsersättning), vilket gjorde att behoven för denna grupp inte
fullt ut kunde tillgodoses. År 2014 ändrades ersättningen till 60 procent rörlig och 40
procent fast ersättning. Projekt Kroninnovation har en värdebaserad ersättningsmodell som
ska stimulera att patienternas sjukvårdsbehov tillfredsställs. Ersättningsmodellen ger 30
procent rörlig och 70 procent fast ersättning och vårdgivarna får samma ersättning oavsett
vem på mottagningen som tar hand om patienten. Under 2016 prövas Projekt
Kroninnovation först på fyra husläkarmottagningar och kommer därefter utvärderas.
Presentationen skickas ut till beredningen.
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Förvaltningen informerar

Kitty Kook Wennberg informerar om:
•

Landstingets planeringsunderlag för budget 2017 tas upp i hälso- och
sjukvårdsnämnden den 19 april. Efter sammanträdet sammanställs inlämnade
remisser och lämnas över till de förtroendevalda tillsammans med budgetförslaget.
Ekonomin är ansträngd till följd av satsningar inom hälso- och sjukvården och
kollektivtrafiken. Betydelsen av fortsatt kontroll över kostnadsökningstakten betonas.

•

Under 2016 sker en omorganisation i förvaltningen. Omorganisationen sker utifrån
ett antal principer. Bland annat IT-styrning, projektstyrning, effektivisering av
administrationen med mera.

•

BB Sophia har sagt upp sitt avtal vilket går upp i HSN den 19 april. Alla
förlossningsenheter förbereder sig för att öka antalet platser och rekrytering av
ytterligare personal pågår

•

Det felaktiga uttrycket äldrevårdcentraler förekommer i media.
En husläkarmottagning har möjlighet att öppna äldremottagning om den uppfyller
vissa kriterier. Bland annat att ha direkttelefon för rådgivning och telefonbokning,
kunna erbjuda kontakt samma dag eller dagen efter samt att kunna erbjuda en fast
vårdkontakt vid behov. Syftet är att kunna öka tillgängligheten och kontinuiteten för
listade patienter över 75 år.

•

Patientnämndens rapport 2015. Rapporten skickas ut till beredningen.

•

Mark- och miljödomstolen har avslagit begäran om prövningstillstånd för ny- och
ombyggnationer vid S:t Görans sjukhus. Därmed har bygglovet vunnit laga kraft och
ger förutsättning för bland annat 4000 förlossningstillfällen.

•

Centrum för cancerrehabilitering ska drivas av Stockholms läns sjukvårdsområde,
SLSO. Centrumet är en del i regionens cancerplan och ska bedrivas på Sabbatsbergs
sjukhus. Fokus ligger inledningsvis på patienter med cancer i öron-näsa-halsområdet
och i buk- och bäckenområdet samt patienter med sena komplikationer till följd av
cancer.

•

Statliga medel ska delas ut till förlossningsvården. Just nu sammanställs förslag på
kompetenshöjande insatser och övriga förslag som ska redovisas innan juni.

§ 15

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Olle Reichenberg tackar alla och avslutar sammanträdet.

