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Programberedning 7 Vårdval

PROTOKOLL
2016-08-25

5/2016
§§ 35 - 43

Sammanträde i programberedningen för vårdval
Datum

Torsdagen den 25 augusti

Tid

14:00 – 16.10

Plats

Gesällen, Hantverkargatan 11 B

Ledamöter

(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
Estanislao Mboro
Yvonne Andersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Anna Bredin
Jonatan Andersson

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Lykke Ask-Harborg, Hans Hellström, Kitty Kook Wennberg,
Catharina Johansson, Åsa Hertzberg, Eva Hålander, Jessica Nilsson,
Amanda Runsiö och Lovisa Gabrielsson Gradén.

Justerat

Olle Reichenberg (M)

Vid protokollet

Lykke Ask-Harborg

Christina Enocson Mårtensson (S)
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§ 35

PROTOKOLL
2016-08-25

5/2016

Val av justerare

Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera protokollet.
§ 36

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 37

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 16 juni godkänns och läggs till handlingarna.
§ 38

Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal från 2017
HSN 2016-2040

Ärendebeskrivning
I detta ärende föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden godkänna det reviderade
styrdokumentet Allmänna villkor för förfrågningsunderlag och vårdavtal som tecknas
för att träda i kraft från och med den 1 januari 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-25
Allmänna villkor från 2017
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna det reviderade styrdokumentet Allmänna villkor för förfrågningsunderlag
och vårdavtal 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.
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§ 39

PROTOKOLL
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Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
HSN 2016-0803

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till reviderat förfrågningsunderlag för vårdval inom
specialiserad gynekologi samt förslag till tilläggsuppdrag inom assisterad befruktning.
Eva Hålander och Åsa Hertzberg föredrar ärendet och svarar på beredningens frågor.
Presentationen skickas ut till beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-27
Förfrågningsunderlag enligt LOV vårdval specialiserad gynekologi, 2016-06-27
Rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentligt
finansierad assisterad befruktning, Sveriges Kommuner och Landsting, meddelande från
styrelsen nr 7, 14/1994
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna det reviderade förfrågningsunderlaget för vårdval specialiserad gynekologi
och, om nämnden så beslutar, ersätta de allmänna villkoren i förfrågningsunderlaget
med de allmänna villkor som kommer att gälla från 2017

att

införa tilläggsuppdrag för assisterad befruktning

att

införa nytt tilläggsuppdrag för kirurgi

att

införa nytt tilläggsuppdrag för fertilitet

att

villkoren för det reviderade förfrågningsunderlaget träder i kraft den 1 januari 2017

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslut
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
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§ 40

PROTOKOLL
2016-08-25

5/2016

Vårdval tandvård

Hans Hellström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen berättar om de tre vårdvalsområden som
finns inom tandvård:
• Allmän barn- och ungdomstandvård
• Tandregleringsvård för barn och ungdomar
• Specialisttandvård för barn och ungdomar
Presentationen innehåller bland annat information om de olika uppdragen,
ersättningssystemen samt hur marknaden ser ut just nu.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 41

Vårdval geriatrik

Catharina Johansson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen berättar om det pågående arbetet
med att införa vårdval inom geriatrisk vård. Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens
budget för 2016 ska förvaltningen utforma ett förslag till vårdval geriatrik.
Presentationen innehåller bland annat information om det tänkta uppdraget, de politiska
direktiven, hur geriatriken ser ut och fungerar i dagsläget, knäckfrågor samt tidsplanen för
beslut och införande.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 42

Förvaltningen informerar

Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar kort om följande:
•
•
•
•
•

§ 43

Vårdsituationen under sommaren som varit. Slutlig rapport kommer att publiceras
senare i höst.
Pågående informationsinsatser för att öka antalet blodgivare inom länet.
Pågående informationsinsatser inom kollektivtrafiken i länet för att uppmärksamma
patienter till att söka rätt vård i rätt tid, på rätt vårdställe.
Förvaltningens fördjupade revision av en vårdgivare som blivit felfakturerad har nu
nått en förlikning och förvaltningen har fått tillbaka pengarna.
Inom vårdval urologi som infördes i maj 2016 har få ansökningar inkommit och
främst beror det på att vårdgivarna tycker att det är för låg ersättning. Förvaltningen
kommer genom andra kompletterande beställningar säkerställa att invånarna erbjuds
den urologiska öppenvård som behövs.
Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Ordförande Olle Reichenberg tackade de närvarande och avslutar sammanträdet.

