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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr
Datum

Torsdagen den 9 oktober 2014

Tid

10.45 – 11.50

Plats

Finsta gård, Norrtälje

Ledamöter

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

Lars Tunberg
Lotta Lindblad-Söderman
Mikael Sundesten
Douglas Lithborn
Zanna Mårtensson
Lennart Nilsson
Bosse Andersson
Christina Enocson-Mårtensson
Lotta Lind

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(S)

Victor Harju

Tjänstgörande

Övriga

Tom Carlquist, Julia Forssmed, Elisabeth Höglund, Helena
Johansson, Marie-Louise Kain

Justerat
Lars Tunberg (FP)

Vid protokollet
Julia Forssmed

Mikael Sundesten (S)
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§1

Val av justerare

Ordförande Lars Tunberg (FP) och 2:e vice ordförande Mikael Sundesten (S)
utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§3

Föregående protokoll

Protokollen från sjukhusstyrelsens respektive sjukvårdsutskottets
sammanträden den 21 augusti läggs till handlingarna.
§4

Kommunsamverkan

Ordförande uppmärksammar ändringar som har skett. Utsänt material
läggs till handlingarna.
§5

Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem avslå en
ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård och en ansökan inom vårdvalsområdet
fotsjukvård
HSN 1401-0074, HSN 1407-0911, HSN 1407-0891

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) avslå ansökan från Nymärsta vårdcentral AB inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och ansökan från Sollentuna
Kirurgi & Laser Center inom vårdvalsområdet fotsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-10
Sammanställning av ansökningar som föreslås avslås
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

avslå ansökan från Nymärsta vårdcentral AB gällande
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

att

avslå ansökan från Sollentuna Kirurgi & Laser Center gällande
fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet
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§6

Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna
ansökan inom specialiserad fysioterapi
HSN 1401-0123, HSN 1406-0845

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-17
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Anna Åberg vid Bosön, Lidingö gällande
specialiserad fysioterapi

att

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

att

omedelbart justera beslutet

§7

Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom
allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1401-0080, HSN 1112-1502

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) avslå ansökan inom allmän barn- och ungdomstandvård från Viksjö
Tandhälsa AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-03
Förslag till avslag av ansökningar
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

avslå ansökan från Viksjö Tandhälsa AB

att

omedelbart justera beslutet.

7/2014
§§ 1-11

4 (5)
Sjukvårdsstyrelse Norr

§8

Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om
valfrihetssystem inom vårdvalsområdet specialiserad
palliativ slutenvård
HSN 1407-0859

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna en ansökan om att bedriva verksamhet inom
vårdvalsområdet palliativ slutenvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-09
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Praktikertjänst N.Ä.R.A AB gällande
specialiserad palliativ slutenvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§9

Avtalsuppföljning av husläkarmottagningarna 2013

Elisabeth Höglund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om
avtalsuppföljningen av husläkarmottagningarna.
Presentationen tar bland annat upp följande:
- hur uppföljningen genomförts
- hur vårdutbudet ser ut i dagsläget
- besöksutvecklingen
- positiva resultat

- förbättrings- och bevakningsområden
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§ 10

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain informerar:
- Det finns ett uppdrag inom husläkarverksamheten som handlar om
pyskosociala insatser. Det finns en rapport om detta tillgänglig för
styrelsen.
- Det finns en rapport från Hjärt- och lungfonden som är en årlig
sammanställning. Den tar bland annat upp att:
o Dödligheten i hjärtinfart fortsätter att minska men
dödligheten i hjärtsvikt och hjärtrubbningar ökar
o Ekonomisk stress ökar risken för sjukdom och död och detta
speciellt hos män
o Ungefär en femtedel av patienterna med akuta hjärtproblem
tar sig fortfarande till sjukhuset på annat sätt än genom
ambulans.
- De första hälsomottagningarna har startat sin verksamhet och några
till är planerade.
- Det är den årliga donationsveckan.
- Henrik Almkvist är tillförordnad Hälso- och sjukvårdsdirektör.
Rekrytering av en ordinarie pågår.
- Patrik Hansson, avdelningschef för avdelningen E-hälsa och
strategisk IT är tjänstledig. Seher Korkmaz är tillförordnad chef.
§ 11

Övriga frågor

De närvarande påminns om styrelsekonferensen den 20 november och
uppmanas att anmäla sig.
Ordföranden Lars Tunberg (FP) tackar mötesdeltagarna och avslutar
sammanträdet.
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