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Sjukvårdsstyrelse Norr

PROTOKOLL
2015-04-16

3/2015
§§ 28-38

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr
Datum

Torsdagen den 16 april 2015

Tid

14.00–15.45

Plats

Södertörnssalen, landstingshuset

Ledamöter

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

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Christina Enocson-Mårtensson
Lars Rådén
Dan Engstrand
Ann Bly Lässman
Ing-Marie Elfström
Monique Stalås Hörnsten

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(C)
(S)
(S)

Anders Åkerlind
Anna Hansson
Christina Brofalk
Ann-Christine Jyttner
Margareta Olin

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Tim Bomanson (§ 28-34) Tom Carlquist, Julia Forssmed,
Britta Larsmark (§ 28-33) Olle Olofsson , Klara Persson (§ 28-36) ,
Pia Bastholm Rahmner (§ 28-36)

Justerat

Hans Andersson (FP)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 28 Val av justerare
Ordförande Hans Andersson (FP) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att
justera protokollet.
§ 29 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 30 Föregående protokoll
Protokollet från Sjukvårdsstyrelse Norrs sammanträde den 19 mars läggs till handlingarna.
§ 31

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra
Roslagen
HSN 1412-1673

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Roslagen föreslår revidering av förbundsordningen för
Samordningsförbundet Södra Roslagen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-12
Förslag till revidering, 2015-03-31
Protokoll med beslut från styrelsen att Förbundsordningen behöver revideras, 2014-11-19
Nuvarande Förbundsordning 2013-12-13
Omskriven Förbundsordningen förslag 2014-12-30
Omskriven Förbundsordningen förslag 2015-03-31
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta

att

godkänna Samordningsförbundet Södra Roslagens förslag till reviderad förbundsordning

att

godkänna att den reviderade förbundsordningen gäller från det datum då samtliga
medlemmar i samordningsförbundet godkänt reviderad förbundsordning

Jäv
Margareta Olin (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
§ 32 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområde barn- och
ungdomstandvård
HSN 1501-0021
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård från Solna Dental
Arenatandläkarna AB.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-23
Sammanställning av ansökning, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Solna Dental Arenatandläkarna AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 33

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.
Britta Larsmark, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, beskriver ärendet och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-16
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från Maria Sjölin gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Märsta Rehab, Stockholms läns sjukvårdsområde, gällande
logopedverksamhet

att

återremittera ansökan från Metropolitan Rehab och Gym AB gällande specialiserad
fysioterapi tills dess att hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört den planerade
fördjupade uppföljningen.

att

godkänna ansökan från Metropolitan Rehab och Gym AB gällande logopedverksamhet

att

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

§ 34
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Förslag att godkänna förtida upphörande inom vårdvalsområdet barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 1401-0144

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av vårdavtal mellan Stockholms
läns landsting och barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid Vallentuna vårdenhet,
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Tim Bomanson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om vårdvalsområdet barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård. Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-19
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna förtida upphörande av avtal med barn- och ungdomsmedicinska mottagningen
vid Vallentuna vårdenhet (SLSO)

att

omedelbart justera beslutet.

§ 35

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområde specialiserad öronnäsa- halssjukvård i öppenvård
HSN 1501-0025

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
ansökan inom vårdvalsområde Specialiserad öron- näsa- och halssjukvård i öppenvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-23
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta

att

godkänna ansökan från Öronkliniken Stockholm AB gällande Specialiserad öron- näsahalssjukvård i öppenvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 36

Utvärdering av hälsosamtal för 75-åringar

Pia Bastholm Rahmner, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om en rapport om
hälsosamtal för 75-åringar. De övergripande frågeställningarna har handlat om hur
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husläkarmottagningarna arbetar med hälsosamtalen och hur följsamma distriktssköterskorna är
mot samtalsmodellen, vad hälsosamtalen resulterar i samt hur 75-åringarna upplever samtalen
och varför många avstår. Några identifierade förbättringsområden är systematisk uppföljning
och utvärdering, att differentiera samtalsmodellen och att tydliggöra syftet med hälsosamtalen.
Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 37

Förvaltningen informerar

Olle Olofsson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om följande:
Ny direktör
En ny hälso- och sjukvårdsdirektör, Barbro Naroskyin, har utsetts och börjar sin tjänst den 1
augusti 2015.
Nya Karolinska sjukhuset
Bygget går enligt plan, SLL får tillgång till de första lokalerna i juni 2016.
Omställningsavtal med akutsjukhusen
Det pågår ett arbete med att ta fram omställningsavtal som kommer att gälla under ett antal år.
Hörselrehab
Det har gjorts en uppföljning av vårdvalsområdet hörselrehabilitering. Förvaltningen
återkommer
Nya vårdval
Det planeras för nya vårdval avseende specialiserad neurologisk rehabilitering och specialiserad
kirurgisk rehabilitering i slutenvård efter vård på akutsjukhus.
...
Tom Carlquist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om gällande plan för
kommunsamverkan och svarar på frågor om uppföljning av det som kommer fram på mötena.
…
Förvaltningen tar med sig önskemål om ett bra material om framtidens hälso- och sjukvård
(FHS) att ha med på exempelvis kommunsamverkan. Förvaltningen tar också med frågan om att
om möjligt förlägga ett möte på KS.
Förvaltningen återkommer nästa gång med svar på fråga om vad det står i avtalen med
husläkarmottagningarna om skyldigheten att ta emot personer med annan hemvist.
§ 38

Övriga frågor

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

