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Ledamöter
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(M)
(M)
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(S)
(S)
(MP)
(V)

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Christina Enocson Mårtensson
Lars Björndahl
Dan Engstrand
Maria Fälth
Ann Bly Lässman
Ing-Marie Elfström
Monique Stalås Hörnsten
Marina A Davidsdotter

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(FP)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Monica Kjellman
Daniel Larson
Ann-Christine Jyttner
Aza Cheragwandi
Sune Fredenberg
Hamid Nakhaeiadeh

Tjänstgörande § 1-14
Tjänstgörande § 1-14

Ersättare

(§ 1-12)
(§ 1-12)

(§ 1-12)

Övriga

Claes Ankre (§1-10), Tom Carlquist, Julia Forssmed, Conny
Gabrielsson (§8-11), Marie-Louise Kain, Britta Larsmark (§1-10),
Cecilia Matzon (§1-10), Josefine Nilsson (§1-10)

Justerat

Hans Andersson (FP)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson-Mårtensson (S)

§1

Val av justerare

Ordförande Hans Andersson (FP) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att
justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Sjukvårdsstyrelse Norr godkänner dagordningen.
§3

Föregående protokoll

Protokollet från Sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 27 november 2014 läggs till
handlingarna.
§4

Sammanträdestider 2015
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för Sjukvårdsstyrelse Norr 2015.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19
Yrkanden
Ordförande (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar
att fastställa följande dagar för sina sammanträden 2015, med klockan 14.00 som starttid för
sammanträdena om inget annat anges
Torsdagen den 19 februari
Torsdagen den 19 mars
Torsdagen den 16 april
Torsdagen den 21 maj
Torsdagen den 11 juni
Torsdagen den 20 augusti
Torsdagen den 17 september
Torsdagen den 15 oktober
Torsdagen den 19 november
Torsdagen den 10 december
§5

Kommunsamverkan

Utskickad plan beslutas.

§6

Utseende av deltagare i samverkansmötena med kommunerna

Alla uppmanas att lämna in önskemål om deltagande till Tom Carlquist. Respektive gruppledare
ser till att informationen når de som inte är närvarande.
§7

Uppföljning av styrelsens handlingsplan 2014 – förslag till rapport

Tom Carlquist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, föredrog förslaget. Sjukvårdsstyrelsen
beslutade att godkänna rapporten
§8

Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad
fysioterapi och primärvårdsrehabilitering
HSN 1501-0032

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering.
Cecilia Matzon och Britta Larsmark från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om
vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och primärvårdsrehabilitering. Presentationerna
sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-15
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från Frida Flodström Sport och rehab gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Therese Ljungquist gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Stiftelsen Bräcke Diakoni gällande primärvårdsrehabilitering

att

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

att

omedelbart justera beslutet

Deltar ej i beslutet
Christina Enochson Mårtensson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet
gällande att godkänna ansökan från Stiftelsen Bräcke Diakoni gällande
primärvårdsrehabilitering.
Marina A Davidsdotter (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

§9

Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 1501-0028

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avslå
ansökan från Dina Fötter inom vårdvalsområdet fotsjukvård. Mottagningen är belägen i Järfälla
kommun.
Claes Ankre från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om vårdvalsområdet
fotsjukvård. Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-13
Sammanställning av ansökan som föreslås avslås, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

avslå ansökan från Dina Fötter gällande fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet.

§ 10 Förslag att godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområde allmän barnoch ungdomstandvård
HSN 1501-0021
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna uppsägning av avtal enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområde allmän barn- och ungdomstandvård.
Josefine Nilsson från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om vårdvalsområdet allmän
barn- och ungdomstandvård. Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-26
Uppsägning av avtal från Tandläkare C Lindgren AB och Hellner Barholm HB, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan om uppsägning av avtal och auktorisation från Tandläkare C Lindgren
gällande allmän barn- och ungdomstandvård

att

godkänna ansökan om uppsägning av avtal och auktorisation från Hellner Barholm HB
gällande allmän barn- och ungdomstandvård

att

omedelbart justera beslutet.

§ 11

Utveckling av psykiatrin – Prio

Conny Gabrielsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om PRIO-satsningen 20122016, en långsiktig, gemensam handlingsplan om psykisk hälsa med årliga överenskommelser
mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Det finns två prioriterade målgrupper,
barn och unga och personer med omfattande eller komplicerad problematik.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 12

Handlingsplan för 2015 – inledande diskussion

Tom Carlquist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, får i uppdrag att ta fram ett reviderat utkast.
Följande synpunkter framfördes:
• Framtidens hälso- och sjukvårds med fokus på sjukvårdsstyrelsens geografiska
ansvarsområde
• Betoning av hur medborgarna får och kan få information om framtidens hälso- och
sjukvård och de konsekvenser det får, exempelvis genom besök hos vård som genomgått
stora förändringar.
• Miljöpartiet framförde förlag om att kompletterade verksamhetsplanens
fördjupningsfrågor med följande:
o Vårdval Stockholm: Uppföljning, kostnadsutveckling inom samtliga
vårdvalsområden
o Omvärldsanalys av vårdbehov och vårdvalets hälsoeffekter.
Sjukvårdsstyrelsen uppmanas att inkomma med fler synpunkter direkt till Tom Carlquist.
§ 13

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om följande
•

Reglemente, delegation och arbetsordning för sjukvårdsstyrelsen och sjukvårdsutskottet.
HSN fattar beslut om ny delegation och arbetsordning den 20 februari. Där anges bland
annat att sjukvårdsutskotten fattar beslut om lokala avtal inom sitt geografiska område
samt fattar beslut om godkännande av vårdgivare inom vårdvalsområdena (med vissa
undantag).

•

Den som ställer frågor eller kommer med synpunkter till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen uppmanas att vara så konkret som möjligt för att möjliggöra ett
bra svar.

•

Under december och januari publicerade chefläkare Anna Nergårdh regelbundet
rapporter om situationen inom hälso- och sjukvården under helgerna. Rapporterna
publicerades på www.vårdgivarguiden.se och finns fortfarande kvar.

•

Stockholms läns landsting har avtal med företaget Curera för att tillhandahålla vård i
hemmet via så kallade jourläkarbilar. Dessa ska prioritera äldre, barn och patienter som
har svårt att ta sig till vård på annat sätt. Ett informationsmaterial har tagits fram.

•

För att klara omställningen till morgondagens vård skjuter nu Stockholms läns landsting
till ytterligare omkring 600 miljoner kronor till de landstingsdrivna akutsjukhusen
under 2015. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska få i uppdrag att göra de
omprioriteringar som krävs i årets budget.

•

Från och med den 1 februari 2014 kan barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och
husläkarmottagningar ansöka om tilläggsuppdraget psykisk ohälsa hos barn och unga.
Sjukvårdsutskotten fattar inte beslut om tilläggsuppdragen. Därför sker istället en
regelbunden information under ”Förvaltningen informerar”.

•

Det genomförs och kommer att genomföras en del revisioner av vårdval. Ett sådant
område är Logopedi. När det infördes var köerna långa. Idag är köerna borta men
kostnaderna har ökat mer än vad som skulle vara befogat sett till
befolkningsutvecklingen. Revisionsrapporten visar på en rad brister. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen arbetar med uppföljning av detta och kommer att återkomma.

•

En barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Vallentuna har under en tid haft problem
med personalsituationen och har från och med den 1 januari ingen fast anställd
barnläkare. Från den 1 mars kommer mottagningen inte längre att kunna fungera.
Patienterna kommer att hänvisas till Täby eller till den mottagning respektive patient
själv väljer.

§ 14

Övriga frågor

Det har gått ut en information om meddelarfrihet, sekretess och tystnadsplikt samt jäv. Den som
läst uppmanas att underteckna att de tagit del av informationen.
Ordförande Hans Andersson (FP) tackar de närvarande och avslutar sammanträdet.

