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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse norr
Datum

Torsdagen den 15 september 2016

Tid

14.00–15.50

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

(L)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(S)
(V)

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Christina Enocson-Mårtensson
Lars Björndahl
Lars Rådén
Morgan Lindqvist
Victor Harju
Ann Bly Lässman
Ing-Marie Elfström
Marina Davidsdotter

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

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

Anders Åkerlind
Anna Hansson
Monica Kjellman
Rolf Bromme
Daniel Larson
Ann-Christin Jyttner
Margareta Olin
Aza Cheragwandi
Sune Fredenberg

Tjänstgörande
Tjänstgörande

§§ 105-107

Tjänstgörande §§ 100-104

Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Lena Franzén Byttner, Elisabeth Höglund, Jessica Ottesten,
Amelie Tarschys Ingre och Lisbeth Ekebom

Justerat

Hans Andersson (L)

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 100 Val av justerare
Ordförande Hans Andersson (L) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S)
utses att justera protokollet.
§ 101 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 102 Föregående protokoll
Protokollet från sjukvårdsstyrelse norrs sammanträde den 18 augusti 2016 godkänns och
läggs till handlingarna.
§ 103 Kommunsamverkan
Höstens omgång med kommunsamverkan börjar i Lidingö stad den 27 september 2016.
Samverkansmötet med Vallentuna kommun den 25 november 2016 klockan 9.30–12.00
inleds med ett studiebesök på Nya Karolinska Solna (NKS).
§ 104 Godkänna ansökan från Barkarbystad Dental AB inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-2301
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård från Barkarbystad
Dental AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna ansökan från Barkarbystad Dental AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård.

att

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

Deltar inte i beslutet
Marina Davidsdotter (V) deltar inte i beslutet.
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§ 105 Uppföljning 2015 Husläkarmottagningarna i norra länet
Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om uppföljning 2015 av
husläkarverksamheten i länet, exklusive Norrtälje. Dels redovisas vilka delar som ingår i
uppföljningen dels vad den visat. Det finns idag 206 husläkarmottagningar och 64 av dessa
finns i norra länet. Presentationen tar bland annat upp besöksutvecklingen, resultat för
2015, förbättrings- och bevakningsområden och utbudet per kommun.
Presentationen samt läkemedelskvalitetsbokslut sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 106 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar:
•

Chefläkare Anna Nergårdh har sammanfattat vården under sommaren i en rapport
som publicerats på sll.se. Inom den geriatriska vården var flera platser öppna denna
sommar än sommaren 2015. Situationen vid akutsjukhusen har periodvis varit
mycket anstängd. Inom förlossningsvården har det goda samarbetet mellan
förlossningsenheterna lyfts fram.

•

Sedan den 1 april 2016 ska ensamstående kvinnor få hjälp med assisterad
befruktning enligt lag. Nu beslutar Stockholms läns landsting om att samma regler
som gäller för par även ska gälla för ensamstående.

•

Den 7 oktober 2016 hålls ett innovations- och inspirationsseminarium på
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

För information och anmälan:
http://www.karolinska.se/om-oss/utveckling--innovation/nyheter/2016/08/medarbetareinspirerar/

•

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens upphandling av förbrukningshjälpmedel
(stödstrumpor och andra förbrukningshjälpmedel) har diskuterats den senaste
tiden. En händelseanalys för att klargöra vad som hänt under hela processen ska
genomföras. Slutsatserna ska ligga till grund för att göra bättre upphandlingar med
tydligare avtal som minskar risken för att det ska finnas utrymme för olika
tolkningar.

•

På fråga från Christina Enocson-Mårtensson (S) om hur många vårdgivare som har
ansökt om att bli godkända inom vårdvalsområdet urologi svarar Marie-Louise Kain
att en vårdgivare hittills har inkommit med ansökan och att dialog förs med
sjukhusen för att säkra upp så att det finns ett vårdutbud som motsvarar behovet.
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§ 107 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Hans Andersson (L) tackar alla och avslutar sammanträdet.
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