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Sjukvårdsstyrelse Norr

PROTOKOLL
2015-03-19

2/2015
§§ 15-27

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr
Datum

Torsdagen den 19 mars 2015

Tid

14.00–16.30

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Christina Enocson-Mårtensson
Lars Björndahl
Lars Rådén
Dan Engstrand
Maria Fälth
Victor Harju
Marina A Davidsdotter

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Olov Holst
Anders Åkerlind
Monica Kjellman
Christina Brofalk
Daniel Larson
Ann-Christine Jyttner
Margareta Olin
Sune Fredenberg
Hamid Nakhaeizadeh

Tjänstgörande

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Tom Carlquist, Julia Forssmed, Margareta Fält (§ 15-22),
Conny Gabrielsson (§ 24-25), Marie-Louise Kain,
Britta Larsmark (§ 15-23), Maria Costa-Thafvelin (§15-23)

Justerat

Hans Andersson (FP)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 15

Val av justerare

Ordförande Hans Andersson (FP) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att
justera protokollet.
§ 16

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändringen att ”Medicinsk revision av logopedin” flyttades upp i
dagordningen.
§ 17

Föregående protokoll

Protokollet från Sjukvårdsstyrelse Norrs sammanträde den 19 februari läggs till handlingarna.
§ 18

Utseende av deltagare i samverkansmötena med kommunerna

En uppdaterad förteckning delas ut. Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar att utse deltagare enligt
lista. Det finns möjlighet att göra justeringar av praktiska skäl.
§ 19 Handlingsplan 2015
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutade att godkänna utskickat förslag till handlingsplan.
§ 20

Medicinsk revision av logopedin

Britta Larsmark, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om den revision som har
genomförts av vårdvalsområdet logopedi. Revisionen genomfördes under hösten 2014 och
undersökte bland annat orsaker vill volymökningarna, följsamhet till avtal och kvaliteten på
insatserna. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomför och planerar att genomföra flera
åtgärder. Några av dessa är enskilda uppföljningar av reviderade verksamheter, förtydligande av
rapporteringsanvisningar, förtydligande av remisskriterier, utbildning om riktlinjer för
remittering och förtydligande av uppdrag gentemot exempelvis BUP och andra huvudmän som
exempelvis skola, förskola och särskola.
Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 21 Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad
fysioterapi och logopedi
HSN 1501-0032
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökningar inom vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och logopedi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-17
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Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från Henrik Crantz gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Logopederna Sverige gällande logopedi

att

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

Deltar inte i beslutet
Marina A Davidsdotter (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
Särskilt uttalande
Marina A Davidsdotter (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 1).
§ 22 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde
specialiserad gynekologisk vård
HSN 1108-0905
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård mellan
Stockholms läns landsting och Aleris AB, Specialistvård Täby, Täby Närsjukhus, Attundafältet
16, 183 26 Täby.
Margareta Fält från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om vårdvalsområdet
specialiserad gynekologisk vård. Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-16
Begäran om förtida upphörande, bilaga 1
Översikt förändringar, bilaga 2
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna begäran från Aleris AB om förtida upphörande av vårdvalsavtal inom
vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Marina A Davidsdotter (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

§ 23 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barnavårdscentral
HSN 1501-0028
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Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan från TEB AB gällande vårdvalsområdet barnavårdscentral (BVC). Verksamheten
planeras att bedrivas på adressen Storgatan 17 i Solna.
Maria Costa-Thafvelin från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om vårdvalsområdet
barnavårdscentral. Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso-och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-16
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr beslutar föreslå Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från TEB AB gällande vårdvalsområdet barnavårdscentral

att

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

Deltar inte i beslutet
Marina A Davidsdotter (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
§ 24

Vårdval – en introduktion

Tom Carlquist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, håller en introduktion om hur det fungerar
med vårdval. Det finns i dag 31 vårdvalsområden bland vilka några har tilläggsuppdrag.
Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 25

Psykiatrins organisation och uppgifter

Conny Gabrielsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om hur psykiatrin är
organiserad. Några av de stora frågorna inom området är hur psykiatrin ska organiseras kopplat
till framtidens hälso- och sjukvård. Det finns i budgeten ett utredningsuppdrag gällande om
vårdval ska införas i vuxenpsykiatrin och hur ett sådant skulle kunna organiseras.
Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 26

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om följande:
Första linjens psykiatri för barn och unga
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar kan ansöka om tilläggsuppdraget psykisk ohälsa
hos barn och unga. Sjukvårdsutskotten fattar inte beslut om dessa men information ges
regelbundet i styrelserna under ”förvaltningen informerar”. Det har startats en ny mottagning
på Lidingö. I dagsläget har det norra länet åtta stycken mottagningar med uppdraget.

Betalningsansvarslagen
Den 5 mars presenterade utredaren Göran Stiernstedt ett nytt förslag på lag som ska ersätta
betalningsansvarslagen som funnits sedan 1992. Förslaget ska nu ut på remiss.
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Rikssjukvård
Socialstyrelsen utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård och vilka landsting som ska
bedriva den vården. Fram till den 15 april är det möjligt att ansöka om uppdrag att utföra
levertransplantationer, vård av brännskadade, lungtransplantationer och
hjärttransplantationer.
Jul- och nyårshelgen samt sommarplaneringen
Chefläkare Anna Nergårdh har hållit i ett antal möten kring detta och kommunerna har redan
bjudits in till möte i april inför sommarplaneringen.
Kommunerna övertar ansvaret för viss hälso- och sjukvård (LSS)
Förändringen innebär att kommunerna i Stockholms län övertar hälso- och
sjukvårdsansvaret för vissa av landstingets insatser från den 1 oktober 2015.
Förändringen gäller hälso- och sjukvård i boendet för personer som bor i bostad med
särskild service och insatser i daglig verksamhet enligt LSS, lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Översyn inom olika vårdvalsområden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar nu med olika former av översyn. En revision har
genomförts gällande smärtrehabilitering. Den kommer att presenteras närmare i
sjukvårdsstyrelsen. Framöver kommer förvaltningen bland att titta på registreringen inom
geriatriken och göra en fördjupad översyn av primärvårdsrehabilitering.
§ 27

Övriga frågor

Ordförande Hans Andersson (FP) tackar de närvarande och avslutar sammanträdet.

SÄRSKILT UTTALANDE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Sjukvårdsstyrelse Norr
Vänsterpartiet

2015-03-19

HSN 1501-0032

Bilaga 1
Yttrande över förslag att godkänna ansökningar inom
vårdvalsområdena specialiserad fysioterapi och logopedi.
Kundval och den fria etableringsrätten som vårdval innebär gör att vården
går mot att bli efterfrågestyrd snarare än behovsstyrd. Det går på tvärs inte
bara med hälso och sjukvårdslagen utan riskerar dessutom att resultera i
ökande kostnader utan motsvarande effekt på hälsoutfall. Vi ser med oro på
de ökande kostnaderna som vårdvalet medför. Utöver ökande kostnader ser
vi en avsaknad på politisk styrning av resurserna – såväl mellan vårdens
olika behandlingsområden som mellan länets olika delar.

