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Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 16 juni

Tid

14:00 – 16.15

Plats
Ledamöter

Mälarsalen, Landstingshuset
(M)
(C)
(S)
(M)
(M)
(M)
(L)
(S)
(MP)

Olle Reichenberg
Madeleine Sjöhage
Christina Enocson Mårtensson
Lotta Lindblad-Söderman
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Magnus Liljegren
Hanna Svensson
Yvonne Andersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§§ 27-30

Övriga

Susanna Stål Karlström, Catharina Lernstad, Britta Larsmark, Kjerstin
Greve Löberg, Jessica Nilsson, Susanna Nordström, Kitty Kook Wennberg,
Ulla Hansson, Amanda Runsiö

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.
§ 25

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med några ändringar i ärendenas ordning.
§ 26

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 19 maj godkänns och läggs till handlingarna.
§ 27

Yttrande över motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson
(S) om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen
HSN 2016-0142

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen. I motionen
föreslår Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) att uppdrag ges att i
möjligaste mån använda patientnämndens information vid beredningen av
nya vårdvalsetableringar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-26
Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S)
Yrkanden
1) Christina Enocson-Mårtensson (S) yrkar bifall till motionen.
2) Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Olle Reichenberg (M) ställer proposition på de två förslagen och finner att
programberedningen för vårdval beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservation
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Deltar inte i beslut
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
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Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet planerad
specialiserad rehabilitering inom områdena neurologi, onkologi och
lymfödem
HSN 0903-0291

Ärendebeskrivning
Detta ärende innehåller förslag om att vårdvalet planerad specialiserad rehabilitering inom
områdena neurologi, onkologi och lymfödem delas i tre separata vårdvalsområden. Ärendet
innehåller också förslag på revidering i förfrågningsunderlagen för respektive områden. De
tre nya förfrågningsunderlagen föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Ulla Hansson föredrar ärendet och svarar på beredningens frågor. Presentationen skickas ut
till beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-28
Förfrågningsunderlag enligt LOV om planerad specialiserad neurologisk rehabilitering
Förfrågningsunderlag enligt LOV om planerad specialiserad onkologisk rehabilitering
Förfrågningsunderlag enligt LOV om planerad specialiserad lymfödemrehabilitering
Yrkanden
Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna att dela vårdvalet planerad specialiserad rehabilitering inom områdena
neurologi, onkologi och lymfödem i tre separata vårdvalsområden från och med den 1
januari 2017

att

godkänna förfrågningsunderlag enligt LOV för planerad specialiserad neurologisk
rehabilitering att gälla från och med den 1 januari 2017

att

godkänna förfrågningsunderlag enligt LOV för planerad specialiserad onkologisk
rehabilitering att gälla från och med den 1 januari 2017

att

godkänna förfrågningsunderlag enligt LOV för planerad specialiserad
lymfödemrehabilitering att gälla från och med den 1 januari 2017

Deltar inte i beslut
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att s-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
§ 29

Om ärendet Reviderat förfrågningsunderlag för vårdval logopedi

Britta Larsmark och Kjerstin Greve Löberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar
om ärendet Revidering av vårdval logopedi. Britta Larsmark berättar att vårdvalet infördes år
2008 och har idag 110 godkända mottagningar. Fram till år 2014 steg kostnadsutvecklingen
för vårdvalet vilket ledde till en revision. Den aktuella revideringen har utgångspunkt i
revisionen 2014, samråd med aktörer på området, kostnadskontroll och en ersättningsmodell
som är bättre anpassad efter patientens behov. Kjerstin Greve Löberg berättar om
förändringar i uppdraget dyslexi, neuro och i övrigt inom vårdvalet. Vidare informerar hon
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om ändring av och omfördelning av ersättningar för att möta upp kostnaderna för de nya
insatserna som föreslås och för de mer resurskrävande insatserna inom målgrupperna.
Presentationen skickas ut till beredningen.
Om ärendet Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad öron-näsa-hals
Susanna Stål Karlström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om ärendet
Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad öron-näsa-hals.
Vårdvalet startade år 2012 och har idag 29 godkända verksamheter. Ingen revidering har
gjorts tidigare av vårdvalet. Revideringen som nu föreslås innebär ett förtydligande i
uppdragen vad gäller kompetens, krav på utrustning, lokal med mera samt en översyn av
uppföljningsplan och ersättningsmodell. Nuvarande ersättningsmodell kommer som tidigare
att vara produktionsersättningsbaserad men med ett utökat kostnadsansvar för medicinsk
service. Därtill föreslås en ersättningsnivå istället för nuvarande tre ersättningsnivåer.
Ärendet tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden i augusti och planeras genomföras under år
2017.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 30

Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval juni 2015
HSN 2016-0844

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller en rapport om konsekvenserna av reducerad ersättning år 2015 inom elva
vårdvalsområden.
Kitty Kook Wennberg föredrar ärendet och svarar på beredningens frågor.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-05-16
Redovisning av effekter av minskad ersättning vårdval i juni 2015
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

lägga anmälan till handlingarna.

§ 31

Förvaltningen informerar

Kitty Kook Wennberg informerar:
•

Ny chef på avdelningen för närsjukvård från och med den 15 augusti. Åsa
Himmelsköld efterträder Olle Olofsson som går i pension.

•

Ny chef till enheten för psykiatri från och med 1 augusti. Maria Hägerstrand
efterträder Conny Gabrielsson.
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•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa ett nytt vårdval inom
specialiserad urologi. Vårdvalet beräknas träda i kraft den 1 november.

•

På vårdgivarguiden publicerar Anna Nergårdh fortlöpande rapporter om vården
under sommaren.

•

Förändringar i lag om mottagande av asylsökande från och med den 1 juni 2016 som
innebär att rätten till bistånd upphör för personer som fått avvisning eller utvisning.
Gruppen kommer istället att erbjudas nödvändig vård, som inte kan anstå, enligt lag
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd. I det ingår även tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning,
vård vid abort och en hälsoundersökning.

•

Maj har varit intensiv månad inom förlossningsvården, vilket är vanligt.
Förlossningsenheterna på Danderyds sjukhus och BB Stockholm har varit
överlistade. För att få en jämnare fördelning mellan förlossningsenheterna genomförs
kommunikationsinsatsen Sommarbebis dels som tryckt material på
barnmorskemottagningarna, dels på 1177 Vårdguiden.

•

Den första delen av Nya Karolinska står nu färdigt. I november startar inflyttningen
av patienter inom tema hjärta-kärl och därefter barnpatienter. Nya Karolinska siktar
på att bli världens mest miljövänliga sjukhus.

•

Gemensam styrelse för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.
Styrelsens uppdrag är att vara lyhörd för uppdragsgivarens krav och också att vara
kravställare mot verksamheten.

§ 32

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.
Ordförande Olle Reichenberg önskar alla en trevlig sommar och avslutar sammanträdet.

