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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr
Datum

Torsdagen den 27 november 2014

Tid

14-15.45

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

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

Lars Tunberg
Lotta Lindblad-Söderman
Mikael Sundesten
Jan Holmberg
Douglas Lithborn
Zanna Mårtensson
Isabelle Zachrisson
Lennart Nilsson
Lotta Lind

(M)
(M)
(S)
(V)

Anders Åkerlind
Lena Cronvall Morén
Victor Harju
Marianne Ramström

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Övriga

Staffan Blom (§1-8), Nooreen Butt (§1-9), Tom Carlquist, Julia
Forssmed, Kjerstin Greve Löberg (§1-9) Marie-Louise Kain, Britta
Larsmark (§1-9), Cecilia Matzon (§1-9)

Justerat

Lars Tunberg (FP)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Mikael Sundesten (S)

§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 Sjukvårdsstyrelsens respektive Sjukvårdsutskottets sammanträden den 6
november läggs till handlingarna.
§4
Kommunsamverkan
Utsänt material läggs till handlingarna.
§5

Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökningar inom
specialiserad fysioterapi
HSN 1401-0123

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-10-30
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från Granström Fysioterapi gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Fysioterapi Nolet gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Jan Koutromichalis gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från SEKUND AB gällande specialiserad fysioterapi

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§6

Förslag att godkänna ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom
vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi
HSN 1401-0077

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-10-27
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från Ortopeden i Norra Stockholm AB gällande ortopedi

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Marianne Ramström (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet
§7

Förslag att enligt lagen om valfrihetssystem godkänna ansökan inom
rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för
utmattningssyndrom
HSN 1411-1450

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan om rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för
utmattningssyndrom.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-11-10
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Yrkande
Ordföranden Lars Tunberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från Medicinskt Centrum i Norrköping AB om rehabilitering vid
långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Marianne Ramström (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet
§8

Information från patientnämnden

§ 8 och § 9 bytte plats.
Staffan Blom, Patientnämndens förvaltning, redogör för om ärendeutvecklingen. Det
har skett en ökning 2013 jämfört med tidigare år och även för perioden januari-oktober 2014
redovisas en ökning.
Vidare informeras om vilka principärenden som har hanterats under 2014. Patientnämnden har
genomfört enkätundersökningar om sitt arbete. Hösten 2013 genomfördes en sådan riktad till
patienter och våren 2014 en riktad till vårdgivarna. En prognos visar att antalet
stödpersonsförordnanden ökar kraftigt 2014.
Slutligen informeras om att det pågår en utredning (Kommittédirektiv 2014:88) där särskilde
utredare Anders Pritz har i uppdrag att se över hanteringen av klagomål inom hälso- och
sjukvården. Utredningen ska vara klar 31 december 2015. Det kommer ett delbetänkande i mars
2015.
Presentationen finns tillgänglig på läsplattorna.
§9

Uppföljning av specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering 2013

Britta Larsmark, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om vårdval
primärvårdsrehabilitering mellan januari och september och jämfört med året före.
Antalet patienter och antalet besök har ökat. Förändringarna antas bero på bland annat ökad
tillgänglighet, omfördelning från exempelvis Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och
tidigare utskrivning. Till detta kan läggas att befolkningen ökar. Det finns dock vissa svårigheter
i jämförelsen med tidigare år eftersom det har skett förändringar i förfrågningsunderlag
gällande bland annat ersättningstak.
Identifierade utvecklingsområden är uppföljning av den reviderade ersättningsmodellen,
uppföljning av följdsamhet till uppdraget, ersättningstaken och övriga krav samt en fördjupad
uppföljning kring neuroteamens uppdrag och ersättning.
Cecilia Matzon, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om vårdval specialiserad fysioterapi
mellan januari och oktober och jämfört med året före.
Det har skett en mycket kraftig ökning av antalet patienter och antalet besök. Det konstateras att
Österåker märker ut sig när det gäller antalet patienter och antal besök per 1000 invånare. Det
finns ännu ingen analys vad ökningen beror på. Styrelsen efterfrågar att få ta del en sådan
analys om den görs.

Presentationen finns tillgängliga på läsplattorna.
§ 10

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain infomerar om mötena med vårdgivarna inför jul- och nyårshelgerna. Två
möten är genomförda och ytterligare två kommer att genomföras. Ett resultat av mötena är att
direktlinjen som hemtjänsten hade in till 1177 under sommaren kommer att finnas även under
jul och nyår.
Marie-Louise Kain framför Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tack för gott samarbete.
§ 11

Övriga frågor

Ordförande Lars Tunberg (FP) tackar styrelsen för arbetet under mandatperioden samt framför
sitt och hela styrelsens tack till förvaltningen för goda insatser.
1:e vice ordförande Lotta Lindblad-Söderman (M) och 2:e vice ordförande Mikael Sundesten (S)
framför båda ett tack till ordförande och övriga för ett gott samarbete.
Ledamöter och ersättare i Sjukvårdsstyrelse Norr erhåller en gåva från Stockholms läns
landsting som tack för den gångna mandatperioden.
Ordförande Lars Tunberg (FP) tackar mötesdeltagarna och avslutar sammanträdet.

