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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr
Datum

Onsdagen den 4 juni 2014

Tid

14:00 – 16.10

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Ledamöter

(FP)
(M)
(S)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(S)

Lars Tunberg
Lotta Lindblad-Söderman
Mikael Sundesten
Sofia Paulsson
Lennart Nilsson
Christina Enocsson Mårtensson
Thore Nyman
Lotta Lind

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
§ 4-12

Ersättare

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

Anders Åkerlind
Lars Björndahl
Lena Cronvall-Morén
Victor Harju
Shadi Larsson

§ 1-9, tjänstgörande
Tjänstgörande
§ 1-10, tjänstgörande
§ 1-10, tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Tom Carlquist, Kristina Eriksson (§ 1-10), Anna Jakobsson Ernudd (§
10), Helena Johansson, Marie-Louise Kain, Peter Lundqvist (§ 10),
Carl-Henrik Mattsson (§ 1-8), Pia Pahlstad(§ 1-8) och Marite
Sandström (§ 1-10).

Justerat
Lars Tunberg (FP)

Vid protokollet
Helena Johansson

Mikael Sundesten (S)
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§1

Val av justerare

Mikael Sundesten (S) utses att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns utan justeringar.
§3

Föregående protokoll

Protokollen från sjukhusstyrelsens respektive sjukvårdsutskottets
sammanträden den 8 maj läggs till handlingarna.
§4

Kommunsamverkan

Vårens samverkansmöten med kommunerna i norra länet är, med
undantag för Solna kommun, genomförda.
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§5

Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna
ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi
HSN 1401-0123, HSN 1404-0529, HSN 1404-0548

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökningar om att bedriva verksamhet inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi..
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-04-25
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag föreslå
Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Karin Gustavsson gällande vårdval
specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Österskär Rehab AB gällande vårdval
specialiserad fysioterapi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkända vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.
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§6

Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna
ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård
HSN 1401-0074, HSN1401-0157

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-09
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag föreslå
Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkänd vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.
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§7

Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna
ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och
ungdomstandvård
HSN 1401-0080, HSN1404-0537

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan inom allmän barn- och ungdomstandvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-07
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) och Lena Cronvall-Morén (M) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar att i enlighet med förvaltningens förslag föreslå
Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Fyris Dental AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkänd vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.
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§8

Uppföljning av mödravårdscentraler och
barnavårdscentraler

Pia Pahlstad informerar om den genomförda uppföljningen av
barnmorskemottagningarna i norra länet. Uppföljningen innefattar bland
annat en genomlysning av utfallet av den nya ersättningsmodell som
infördes 2012. Mottagningarna, såväl små som stora enheter, fungerar över
lag väl.
Carl-Henrik Mattsson informerar om uppföljning av barnavårdscentraler i
norra länet under verksamhetsåret 2013. Även för dessa mottagningar
infördes en ny ersättningsmodell 2012.
Sjukvårdsstyrelsen får också information om aktuella frågor och
utvecklingsområden för barnmorskemottagningar respektive
barnavårdscentraler.
§9

Uppföljning av geriatrik, avancerad sjukvårds i
hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård och
läkarinsatser i särskilda boenden

Kristina Eriksson och Marite Sandström informerar om 2013 års
avtalsuppföljning för geriatrik, avancerad sjukvårds i hemmet, specialiserad
palliativ slutenvård och läkarinsatser i särskilda boenden. Styrelsen får
även information om åtgärder som genomförs inom respektive område
under 2014.
§ 10 Medicinska revisioner
Anna Jakobsson Ernudd och Peter Lundqvist informerar om genomförda
medicinska revisioner vid 15 slumpvis utvalda husläkarmottagningar.
Resultaten visade på brister i varierande omfattning och hos fyra
mottagningar motiverade bristerna en fördjupad granskning. Två av dessa
har därefter fått återbetalningskrav för felaktigt utbetald ersättning och en
efterföljande granskning kommer också att genomföras.
Sjukvårdsstyrelsen får också information om hur hälso- och
sjukvårdsförvaltningen framöver kommer att arbeta vidare med att
genomföra revisioner hos vårdgivare.
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§ 11

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain informerar:
-

-

-

-

-

§ 12

Sjukvårdsstyrelsen får en redovisning av planerade åtgärder och
insatser inför sommaren.
Under förutsättning att landstingsfullmäktige godkänner det
kommer invånarna i Stockholms län från och med den 1 juli att
kunna lista sig på husläkarmottagningar i Uppsala, Södermanlands
och Västmanlands län.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tidigare fått i uppdrag att
inleda förhandlingar med Stockholms läns sjukvårdsområde om att
inrätta specialistmottagningar för goda levnadsvanor, så kallade
hälsomottagningar. Den första hälsomottagningen föreslås vara
belägen på Handens sjukhus och planerad start är den 1 september
2014. Senare under hösten beräknas ytterligare två
hälsomottagningar att inrättas; en i Rinkeby-Kista stadsdel och en i
Södertälje kommun.
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och
husläkarmottagningar har från och med den 1 februari 2014 en
möjlighet att ansöka om tilläggsuppdraget psykisk ohälsa hos barn
och unga. Mottagningarna bemannas av psykologer och via
huvudavtalet finns tillgång till läkare och sjuksköterska. Under årets
första fyra månaders startade nio husläkarmottagningar och två
barn- och ungdomsmedicinska mottagningar med
tilläggsuppdraget.
Under april månad fick sju av tio stockholmare planerad vård inom
60 dagar. Fler än åtta av tio fick sitt mottagningsbesök inom 60
dagar. Det betyder att Stockholms län kvalificerar sig för att ta del av
kömiljarden i sin helhet för april.
För fjärde året i rad arranger Stockholms län en demensdag för att
sprida ny kunskap och inspiration till alla som arbetar med
demensvård och omsorg. Årets tema är ”Demenssjukdom – en fråga
som berör oss alla” och dagen genomförs den 11 september.
Övriga frågor

Lennart Nilsson (KD) ställer en frågan angående hur avtalet med Samteamet i Järfälla kommun är utformat. Förvaltningen återkommer med
information i frågan.

Ordföranden Lars Tunberg (FP) tackar mötesdeltagarna och avslutar mötet.
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