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PROTOKOLL
2016-05-19

3/2016
§§ 16-23

Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 19 maj

Tid

14:00 – 15:15

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(S)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(MP)

Olle Reichenberg
Christina Enocson Mårtensson
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Linus Rehn
Estanislao Mboro
Yvonne Andersson

Ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Anna Bredin
Jonatan Andersson

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Åsa Hertzberg (§§ 16-21), Eva Hålander (§§ 16-21), Jessica Nilsson,
Susanna Nordström, Kitty Kook Wennberg, Marre Myer, Karin Elinder (§§
16-19)

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.
§ 17

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 18

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 14 april godkänns och läggs till handlingarna.
§ 19

Förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad urologi
HSN 2016-0778

Ärendebeskrivning
Förslag till förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet specialiserad urologi.
Åsa Hertzberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, föredrar ärendet. Presentationen skickas
ut till beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-22
Förfrågningsunderlag enligt LOV vårdval specialiserad urologi
Beslut
Programberedningen för vårdval beslutar att föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

införa vårdval för specialiserad urologi i öppenvård enligt lagen om valfrihetssystem
(LOV)

att

godkänna förfrågningsunderlaget

att

inbjuda vårdgivare att ansöka om godkännande att bedriva vård enligt
förfrågningsunderlaget

att

ickevalsalternativ enligt LOV ska vara den vårdvalsvårdgivare som verkar närmast
patientens bostad

att

driftstart för avtal ska vara tidigast den 1 november 2016

att

respektive sjukvårdsutskott ges i uppdrag att besluta om godkännande av vårdgivare
enligt LOV för vårdvalsområdet specialiserad urologi

att

omedelbart justera beslutet.

Yrkanden
Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till förslaget.
Deltar inte i beslut
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att s-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
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Om ärendet Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdvalsområdet
förlossning

Eva Hålander, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om ärendet. Vårdval
förlossning startade 2009 och reviderades senast 2013. I det nu reviderade
förfrågningsunderlaget föreslås barnmorskans roll och kompetens att tydliggöras. Enligt
uppdraget har vårdgivaren ansvar att bedriva medicinsk eftervård. Patienter som behöver
vård efter dag sju ingår inte i uppdraget och vårdgivaren får då ingen ersättning. Enligt
förslag ska detta hanteras genom att vissa diagnoser ska ingå i uppföljningsansvaret. Det ges
ett förslag på en reviderad uppföljningsplan i antalet indikatorer, mätbara indikatorer och en
minskad administration. I den nya uppföljningsplanen följer man upp olikheter mellan
förlossningsenheter för oönskade händelser som till exempel bristingar och för relevanta
indikatorer tar man fram målnivåer som ska kopplas till ersättningen. Då förstföderskor i
genomsnitt kräver ett dygns längre vårdtid föreslås en differentierad ersättning för
förstföderskor/omföderskor med en särskild ersättning på 5000 kronor för förstföderskor.
Det reviderade förfrågningsunderlaget tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 juni
och föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 21

Om ärendet Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdvalsområdet
gynekologi

Eva Hålander, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om ärendet. I vårdvalet
gynekologi föreslås förändringar i såväl basuppdrag som tilläggsuppdrag. Basuppdraget
utökas med medicinska aborter, uppföljning av patienter som behandlats för gynekologisk
cancer samt utredning av cellförändringar. Med det reviderade basuppdraget önskar man
uppnå ett tydligare och mer sorterat uppdrag som bättre återspeglar hur det ser ut därute.
Förändringar i tilläggsuppdragen är det nya uppdraget assisterad befruktning och
fertilitetutredningsuppdraget som flyttats från basuppdraget. Tilläggsuppdragen dagkirurgi
och större kirurgi föreslås slås samman till uppdraget kirurgi. Det reviderade
förfrågningsunderlaget tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden den 30 augusti och föreslås
träda i kraft den 1 januari 2017.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 22

Förvaltningen informerar

Kitty Kook Wennberg informerar om:
•

S:t Görans akutmottagning har haft invigning och den 26 april togs den första
patienten emot. Mottagningen beräknas ha en kapacitet att ta emot 100000 patienter
per år.

•

Ny lag för ensamstående trädde i kraft 1 april 2016 som ger kvinnor möjlighet till
assisterad befruktning inom hälso- och sjukvården i Sverige.

•

FRAPP det digitala verksamhetsstödet för ambulanser och sjukhus togs i bruk den 4
april. Systemet gör det möjligt att hämta och skicka onlineinformation mellan
ambulans och mottagande sjukhus. Planen är att FRAPP ska införas hos alla
mottagande sjukhus och ambulanser i regionen under hösten.
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•

Scandinavian Medicopter har fått i uppdrag att driva ambulanshelikoptertjänsten
från och med december 2017 till och med november 2022. I upphandlingen ställdes
krav på en något större helikopter för att få utrymme att vårda patienterna bättre.

•

Beslut i enlighet med ny lagstiftning från och med 1 mars om glasögonbidrag för barn
och unga mellan 8-19 år. Bidraget uppgår till max 800 kronor för linser eller glasögon
samt synundersökning.

•

BB Sophia stängde sin verksamhet i maj. Kapaciteten utökas på
förlossningsenheterna samtidigt som ett samarbete pågår kring enheternas
maxkapacitet. Föräldrarna väljer en förlossningsenhet på förhand och genom
samarbetet går det att få en uppfattning om det är särskilt trångt på någon enhet.

•

Den 20-21 maj presenteras Nya Karolinska Solna i Kungsträdgården. På programmet
finns aktiviteter för både vuxna och barn.

•

Vården under sommaren:
o För att säkra att alla får den vård de behöver träffas vårdgivare och kommuner
inför sommarsituationen och planerar för en sammanhållen vård.
o För att avlasta akuten ska patienter påminnas om att vända sig till 1177.
o Geriatriken har 800-900 öppna platser över sommaren och under
augustimånaden förstärks det med ytterligare 20-40 platser.
o Sjuktransporter kommer att användas som komplement till ambulanserna och
utökas med en till fem stycken.

§ 23

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Olle Reichenberg tackar alla och avslutar sammanträdet.

