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Sjukvårdsstyrelse norr

PROTOKOLL
2015-08-20

6/2015
§§ 66-77

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse norr
Datum

Torsdagen den 20 augusti 2015

Tid

14.00–16.00

Plats

Södertörnssalen, landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

(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
Victor Harju
Ing-Marie Elfström
Monique Stalås Hörnsten
Marina A Davidsdotter

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

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

Olov Holst
Anders Åkerlind
Anna Hansson
Daniel Larson
Ann-Christine Jyttner
Sune Fredenberg

Tjänstgörande
§ 66-74

§ 66-74
§ 72-77

Tjänstgörande
Tjänstgörande § 66-71, 75-77

Övriga

Peder Eskesen, Julia Forssmed, Elisabeth Höglund (§ 66-75),
Marie-Louise Kain, Peter Lundqvist (§70-74),

Justerat

Hans Andersson (FP)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 66

Val av justerare

Ordförande Hans Andersson (FP) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att
justera protokollet.
§ 67

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ändringen att ordningsföljden på föredragningarna av Peter
Lundqvist respektive Elisabeth Höglund ändras.
§ 68

Föregående protokoll

Protokollet från sjukvårdsstyrelse norrs sammanträde den 11 juni läggs till handlingarna.
§ 69

Kommunsamverkan

Det finns ännu inga ändringar i det sedan tidigare utskickade schemat för hösten.
§ 70

Förslag om förtida upphörande inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 1109-1141

Ärendebeskrivning
Ärende innehåller förslag om godkännande av begäran från Ortopedia AB om förtida
upphörande av avtalet gällande fotsjukvård på Ortopedia fotsjukvård - Löwet, Löwenströmska
sjukhuset, 194 89 Upplands Väsby.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-15
Begäran om förtida upphörande, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr att besluta

att

godkänna begäran från Ortopedia AB om förtida upphörande av vårdavtalet gällande
fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet.

§ 71 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologisk vård
HSN 1501-0025
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
ansökan inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr att besluta

att

godkänna ansökan från Capio Primärvård AB gällande specialiserad gynekologisk vård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 72 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän 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 Life Dent Clinic AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-29
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr att besluta

att

godkänna ansökan från Life Dent Clinic AB gällande allmän barn- och ungdomstandvård

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.
§ 73

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 1501-0028

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan från Mariseh Medicinsk Fotvårdsguide AB gällande vårdvalsområdet fotsjukvård.
Verksamheten avses bedrivas på adressen Friggavägen 18 på Lidingö.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-16
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr att besluta

att

godkänna ansökan från Mariseh Medicinsk Fotvårdsguide AB gällande fotsjukvård

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.
§ 74

Vårdval husläkarverksamhet – en tillbakablick

Peter Lundqvist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om bakgrunden till vårdvalet som
infördes 2008. Syftet var att det skulle bli ökad tillgänglighet, ökad mångfald, ökad valfrihet
samt skapa konkurrens och lika förutsättningar. Förvaltningen menar att det i det stora hela
blev som det var tänkt. Det finns flera utmaningar inför framtiden, bland annat så är det stora
skillnader mellan olika mottagningar när det gäller tillgänglighet. Det pågår ett arbete med att se
över ersättningsmodellen. Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 75

Uppföljning husläkarverksamhet 2014

Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om uppföljning av
husläkarverksamheten i länet, exklusive Norrtälje. Dels redovisas vilka delar som ingår i
uppföljningen, dels vad den visat. Det finns idag 207 husläkarmottagningar och 64 av dessa
finns i norra länet. Presentationen sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 76

Förvaltningen informerar

Peder Eskesen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om att Arlanda Sky Clinic har sagt
upp avtalet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppsägningstiden är på sex månader enligt
avtal och det behövs inget politiskt beslut.
Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om följande:
•

Sollentuna sjukhus ska byggas om vilket innebär en del verksamheter tillfälligt får nya
adresser. Det gäller logopedmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och
ungdomsmedicinska mottagningen och anorexicenter (öppen- respektive slutenvård)

•

Sjukvårdsstyrelse söder bereder ett ärende som ska till hälso- och sjukvårdsnämnden om
samordningsförbund där södra Roslagen ingår. Det ska ses över hur dessa ärenden ska
beredas framöver. Under 2015 och 2016 kommer det att tillkomma fler
samordningsförbund i norra länet.

•

Det har under sommaren varit ansträngt på många håll inom vården. Chefläkare Anna
Nergårdh kommer att återkomma med en sammanfattande rapport.

•

Informationskampanjen för 1177 vårdguiden som har pågått under sommaren har slagit
väl ut. Under juli besvarades i snitt 2235 samtal per dag jämfört med 1880 per dag under
samma period 2014. Mellan 90 och 95 procent av samtalen under samma period
besvarades inom tre minuter vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år.
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•

RFSU har gett ut en rapport om ungdomsmottagningarnas öppethållande under
sommaren. Förvaltningen menar att denna rapport dock inte ger en heltäckande bild då
det bland annat är ett stort antal av mottagningarna som inte finns med. Rapporten
sänds ut till sjukvårdsstyrelsen.

•

Personalförändringar på hälso- och sjukvårdsförvaltningen
o

Barbro Naroskyin är ny hälso- och sjukvårdsdirektör.

o

Mikael Borin är ny biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör samt avdelningschef
på Verksamhetsstyrning och stöd.

o

Kitty Kook Wennberg är från och med 1 september avdelningschef på Somatisk
specialistvård efter Leif Karnström som går i pension. Kitty är idag chef på
Utvecklingsavdelningen som nu får en tillförordnad chef.

o

Anna Nergårdh är chefläkare för hela Stockholms läns landsting. Henrik
Almkvist är chefläkare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen till dess att en ny har
rekryterats.

•

Under hösten kommer det att göras en pilot för elektroniska högkostnadskort.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i juni beslut om införandet av läsplattor.
Införandet kommer att ske under hösten.

•

En rapport om ett regionalt vårdprogram om hälsofrämjande levnadsvanor sänds ut.

•

En rapport från Riksrevisionen om huruvida staten har gett förutsättningar för att
främja en god patientsäkerhet sänds ut.

§ 77

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
Ordförande Hans Andersson (FP) avslutar sammanträdet.

