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Sjukvårdsstyrelse Norr

PROTOKOLL
2015-06-11

5/2015
§§ 52-65

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Norr
Datum

Torsdagen den 11 juni 2015

Tid

13.00–16.00

Plats

Nya Karolinska sjukhuset

Ledamöter

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

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

Olov Holst
Anna Hansson
Monica Kjellman
Mattias Lönnqvist
Christina Brofalk
Daniel Larson
Ann-Christine Jyttner
Margareta Olin
Hamid Nakhaeizadeh

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Övriga

Claes Ankre (§ 52-57) Kjell Bjerrehorn (§ 52-63), Tom Carlquist,
Peder Eskesen, Julia Forssmed, Marie-Louise Kain,
Peter Lundqvist (§ 52-57), Klara Persson, Gertrud Wahlund (§ 52-62)

Justerat

Hans Andersson (FP)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 52 Val av justerare
Ordförande Hans Andersson (FP) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att
justera protokollet.
§ 53

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 54

Föregående protokoll

Protokollet från Sjukvårdsstyrelse Norrs sammanträde den 21 maj läggs till handlingarna.
§ 55

Kommunsamverkan

Det finns ett schema för hösten.
§ 56

Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård
HSN 1501-0028

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. Ansökan avser verksamhet på adressen Porsgrunnsgatan 3 i Sigtuna kommun.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-07
Sammanställning av ansökan som föreslås avslås, bilaga 1
Yrkanden
Ordförande Hans Andersson (FP) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

återremittera ärendet.

§ 57 Förvaltningen informerar del 1: Information om lättakuten vid Danderyds
sjukhus
Peter Lundqvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om bakgrunden till beslutet i
hälso- och sjukvårdsnämnden att stänga lättakuten vid Danderyds sjukhus. Förvaltningens
bedömning är att lättakuten har påverkat sökmönstret snarare än avlastat akutmottagningen på
Danderyd. I området finns det goda förutsättningar för akut omhändertagande på
husläkarmottagningar och närakuter. Det pågår ett arbete med att skapa en tydligare struktur
för det akuta omhändertagandet som ska vara lika i hela länet.

§ 58 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologisk vård
HSN 1108-0876
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Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem, LOV, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård mellan
Stockholms läns landsting och Sigtuna Gyn AB med mottagningsadress Stora Gatan 56B, 193 30
Sigtuna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-07
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna förtida upphörande av vårdvalsavtal med Sigtuna Gyn AB med
mottagningsadress Stora Gatan 56B, 193 30 Sigtuna, från och med 2015-12-31

§ 59 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård
1402-0297
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
följande sökande gällande vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård: Capio
Primärvård AB (Capio Vårdcentral Väsby).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-06
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Capio Primärvård AB gällande barn- och ungdomsmedicinsk
öppenvård

att

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

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Marina A Davidsdotter (V) anmäler att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.

§ 60
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Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet tandregleringsvård
för barn och ungdomar
HSN 1501-0021

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan inom tandregleringsvård för barn och ungdomar för MV ortodonti AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-18
Förslag till godkännande av ansökan, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från MV ortodonti AB gällande tandreglering för barn och ungdomar

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.
§ 61 Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi
HSN 1501-0032
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-11
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Norr föreslår Sjukvårdsutskott Norr att besluta
att

godkänna ansökan från Svärdlöf Fysioterapi & Rehab AB gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Nanna Gunne Hallman Fysioterapi gällande specialiserad
fysioterapi

att

godkänna ansökan från First Care Stockholm AB gällande specialiserad fysioterapi

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.
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§ 62 Utveckling av tilläggsuppdraget ”Första linjens insatser för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa”
Gertrud Wahlund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om det tilläggsuppdrag som
är möjligt för husläkamottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar att ansöka
om. Uppdraget kom igång 2014. Det finns i dagsläget drygt 30 mottagningar som har detta
tilläggsuppdrag. Under förra året gjorde 2369 barn 8556 besök vilket ger ett snitt på 3,6 besök
per patient. Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 63 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014
Kjell Bjerrehorn, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättade om resultaten i rapporten.
WHO:s mål för tandhälsa nås och hälso- och sjukvårdsnämndens mål nås i stort. Sammantaget
har tandhälsan förbättrats över tid även om det finns en svag tendens till försämring gällande
sju-åringar det allra senaste. Andelen barn med kariesskadade tänder är störst i
vårdbehovsområde 3 och 4. Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 64

Förvaltningen informerar del 2

Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om följande:
•

Det finns en rapport framtagen om ungdomsmottagningarnas verksamhet. Gällande
öppettider i sommar kommer de flesta att vara öppna som vanligt. Mottagningar i
Järfälla och Solna stänger några dagar i juli. Rapporten sänds ut.

•

UMO, ungdomsmottagning på nätet, har blivit en stor framgång

•

Anna Nergårdh, chefläkare, ansvarar för att planera och koordinera verksamheten i
sommar. Rapporter publiceras kontinuerligt på vårdgivarguiden.

•

Under sommaren kommer en informationskampanj om 1177 Vårdguiden att genomföras.

•

Tiden har gått ut för vårdgivarna att svara huruvida de accepterar de nya
ersättningsvillkoren. Inom den somatiska vården är det 53 av 163 vårdgivare, inom
fysioterapi är det 5 av 38 och inom logopedi 11 av 27 som inte gör det.

•

Rapport om fördjupad uppföljning av primär hörselrehabilitering sänds ut.

•

Torsdagen den 10 september anordnas Stockholms läns demensdag. Inbjudan sänds ut.

§ 65

Övriga frågor

Hans Andersson (FP) framför med blommor, å styrelsens vägnar, ett stort tack till Tom
Carlquist för mycket goda insatser som ärendesamordnare och ansvarig för kommunsamverkan.
Tom Carlquist tackar styrelsen för gott samarbete under åren.
Ordförande önskar alla närvarande en glad sommar och avslutar sammanträdet.
2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) tackar och önskar ordförande en glad
sommar.

