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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr
Datum

Torsdagen den 13 oktober 2016

Tid

14.00–16.15

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Ledamöter

(L)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(MP)
(V)

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Christina Enocson-Mårtensson
Lars Björndahl
Lars Rådén
Dan Engstrand
Morgan Lindqvist
Maria Fälth
Monique Stalås Hörnsten
Marina Davidsdotter

Ersättare

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

Anders Åkerlind
Anna Hansson
Oskar Weinmar
Monica Kjellman
Rolf Bromme
Daniel Larson
Ann-Christin Jyttner
Sune Fredenberg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Lena Franzén Byttner, Peter Bolin, Hans Ekelund,
Cecilia Matzon, Gunnel Wikström, Petra Eriksson och Lisbeth Ekebom

Justerat

Hans Andersson (L)

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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§ 108 Val av justerare
Ordförande Hans Andersson (L) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S)
utses att justera protokollet.
§ 109 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns. Sjukvårdsstyrelsen får informationen om förfarande om
ersättningsetablering (§ 120) innan den bereder ärendet om att inleda förfarande om
ersättningsetablering (§ 119).
§ 110 Föregående protokoll
Protokollet från sjukvårdsstyrelse norrs sammanträde den 15 september 2016
godkänns och läggs till handlingarna.
§ 111 Kommunsamverkan
Höstens omgång med sjukvårdsstyrelsens samverkansmöten med kommunerna
pågår.
§ 112 Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby
kommuner
HSN 2016-4033
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås inrättande av samordningsförbund för Sollentuna och Upplands-Väsby
kommuner.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-26
Förbundsordning för Samordningsförbundet Sollentuna Upplands-Väsby
Avsiktsförklaring Samordningsförbundet Sollentuna Upplands-Väsby
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att

inrätta Samordningsförbundet Sollentuna Upplands-Väsby

att

fastställa förbundsordning för Samordningsförbundet Sollentuna Upplands-Väsby

att

ställa sig bakom avsiktsförklaringen för det fortsatta arbetet
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att

utse ledamöter och ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet Sollentuna
Upplands-Väsby

att

utse revisorer till styrelsen för Samordningsförbundet Sollentuna Upplands-Väsby

att

Samordningsförbundet Sollentuna Upplands-Väsby startar sin verksamhet från och
med 1 april 2017

att

beslutet tas under förutsättning att övriga parter beslutar om medverkan i
samordningsförbundet

att

omedelbart justera beslutet.

§ 113 Godkänna ansökan från MediJohn AB inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
HSN 1511-1300
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från MediJohn AB gällande vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna ansökan från MediJohn AB gällande husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård

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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§ 114 Villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB
inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård
HSN 2016-3175
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB gällande
vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB gällande
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, under förutsättning att
lokalerna anpassas så att de uppfyller förfrågningsunderlagets krav
gällande fysisk tillgänglighet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till utskottet med
ett nytt beslutsförslag om ett definitivt godkännande.

Deltar inte i beslutet
Marina Davidsdotter (V) deltar inte i beslutet.
§ 115 Godkänna ansökan från Ban´s fotvård inom vårdvalsomårdet
fotsjukvård
HSN 2016-3601
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Ban´s fotvård gällande vårdvalsområdet fotsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna ansökan från Ban´s fotvård gällande fotsjukvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkänd
vårdgivare.
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Deltar inte i beslutet
Monique Stalås Hörnsten (MP) deltar inte i beslutet.
Marina Davidsdotter (V) deltar inte i beslutet.
§ 116 Godkänna ansökan från Fotdoktornnorma inom
vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 2016-4035
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Fotdoktornnorma gällande vårdvalsområdet
fotsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna ansökan från Fotdoktornnorma gällande fotsjukvård

att

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

Deltar inte i beslutet
Monique Stalås Hörnsten (MP) deltar inte i beslutet.
Marina Davidsdotter (V) deltar inte i beslutet.
§ 117 Godkänna ansökan från Gunilla Clementz inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi
HSN 2016-4153
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Gunilla Clementz inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-12
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
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att

godkänna ansökan från Gunilla Clementz gällande specialiserad
fysioterapi

att

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

Deltar inte i beslutet
Marina Davidsdotter (V) deltar inte i beslutet.
§ 118 Avslå ansökan från Ingelita AB inom vårdvalsområdet allmän
barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-4328
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
avslå ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård från
Ingelita AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-15
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

avslå ansökan från Ingelita AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård.

§ 119 Inleda förfarande om ersättningsetablering inom
allmänmedicin, Christer Olsson, enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 2016-4199
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att
sjukvårdsutskott norr beslutar att inleda förfarande om ersättningsetablering i
enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt den av hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade tillämpning (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-07
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom allmänmedicin
Christer Olsson.

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Monique Stalås Hörnsten (MP) deltar inte i beslutet.
Marina Davidsdotter (V) deltar inte i beslutet.
§ 120 Information om förfarande om ersättningsetablering enligt
lagen om läkarvårdsersättning
Peter Bolin och Hans Ekelund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar
om förfarandet om ersättningsetableringar som rör privata läkare som är
verksamma enligt lag om läkarvårdsersättningar (LOL). Förfarandet om
ersättningsetableringar som rör privata fysioterapeuter som är verksamma
enligt lag om ersättning för fysioterapi (LOF) har i princip fasats ut med
hänvisning till införande av vårdval enligt lag om valfrihet (LOV).
En lagreglerad läkare kan ansöka om att sälja sin verksamhet genom ett
upphandlingsförfarande i landstinget. Köparen övertar säljarens verksamhet
och tecknar ett samverkansavtal med landstinget.
Landstingets handläggning omfattar bland annat kontroll av ansökan, förslag
till beslut, information, annonsering, tilldelning, överlåtelseavtal mellan säljare
och köpare, samverkansavtal och uppföljningar.
§ 121 Uppföljning – specialiserad fysioterapi, primärvårdsrehabilitering samt habilitering
Cecilia Matzon, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om uppföljning
av vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi 2015. Specialiserad fysioterapi
omfattar akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppen vård. I
presentationen redogörs bland annat för prioriterade målgrupper, antalet avtal,
antalet specialiserade fysioterapeuter, kostnader, besöksstatistik och
diagnosrapporteringen.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Gunnel Wikström, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
uppföljning av avtalsområdet primärvårdsrehabilitering 2015.
Primärvårdsrehabilitering omfattar ett basuppdrag, tilläggstjänster och
tilläggsuppdrag. I presentationen redogörs bland annat för den geografiska
fördelningen i länet, prioriterade målgrupper, uppdraget och besöksstatistik.
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Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Petra Eriksson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om uppföljning
av habilitering 2015. I presentationen redogörs för målgrupperna för
habiliteringsinsatser, verksamheter i landstinget, besöksstatistik, utvecklingen i
länet, årliga uppföljningen av produktion, ekonomi och kvalitet samt
förbättrings- och bevakningsområden.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 122 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar:
•

Åsa Himmelsköld, avdelningschef för närsjukvården, har utsetts till hälso- och
sjukvårdsdirektör i Landstinget i Uppsala län. Marie-Louise Kain är tillfälligt
förordnad som avdelningschef tills ny har tillsatts.

•

Fördjupad uppföljning av husläkarmottagningar kommer att genomföras
på 20 husläkarmottagningar. Förvaltningen återkommer under våren 2017 med
information.

•

Centrum för cancerrehabilitering, som är en del av cancerplanen, har startat och
bygger successivt upp sin verksamhet under 2016 och 2017. Centrumet finns på
Sabbatsbergs sjukhus och drivs av SLSO.

•

Resultaten från årets patientenkät ger gott betyg till vården när det gäller
tillgänglighet, stöd och bemötande. Patienternas delaktighet i vården behöver
utvecklas.

•

Införandet av vårdval inom specialiserad urologi har lett till en svår situation då det
inte har kommit in tillräckligt många ansökningar för att tillgången till specialiserad
urologisk vård ska anses tillfredsställande. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
planerar att vidta åtgärder för att säkerställa vården.

•

Donationsveckan äger rum 10-16 oktober. Syftet är att uppmärksamma allmänheten
på organ- och vävnadsdonation och på vikten av att ta ställning. Ytterligare
information:
http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2016/oktober/donationsveckan-far-fleratt-ta-stallning/
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§ 123 Övriga frågor
Christina Enocson Mårtensson (S) tar upp att tilldelningsbeslutet i en
upphandling av psykiatrisk vård som har överklagats har lett till att beslutet
drar ut på tiden med oro och osäkerhet för patienterna som följd. Detta har
bland annat tagits upp i kommunsamverkan. Förvaltningen framför att det är
olyckligt att beslutet drar ut på tiden vilket innebär osäkerhet för alla parter.
Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet.
Sjukvårdsstyrelsens nästa sammanträde den 10 november 2016 är en heldag
med studiebesök på SOS Alarm på förmiddagen och sammanträde på
eftermiddagen i landstingshuset.
Ordförande Hans Andersson (L) tackar alla och avslutar sammanträdet.
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