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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse norr
Datum

Torsdagen den 10 november 2016

Tid

14.00–16.40

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Ledamöter

Ersättare

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

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

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

Tjänstgörande

§§ 132-134

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande §§ 124-131
§§ 132-134

Övriga

Marie-Louise Kain, Lena Franzén Byttner, Björn Gustafson, Julia Forssmed
och Lisbeth Ekebom

Justerat

Hans Andersson (L)

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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Under förmiddagen gjorde sjukvårdsstyrelsen studiebesök hos SOS Alarm.
§ 124 Val av justerare
Ordförande Hans Andersson (L) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S)
utses att justera protokollet.
§ 125 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 126 Föregående protokoll
Protokollet från sjukvårdsstyrelse norrs sammanträde den 13 oktober 2016
godkänns och läggs till handlingarna.
§ 127 Kommunsamverkan
Samverkansmöte har hållits med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner
den 9 november 2016. Samverkansmötet med Sollentuna kommun
den 17 november 2016 är inställt och ny tid ska bokas. Samverkansmötet med
Vallentuna kommun den 25 november 2016 inleds med guidad visning i
Nya Karolinska Solna (NKS) och samverkansmötet hålls i en lokal vid NKS.
§ 128 Sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse norr 2017
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse norr 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-18
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr beslutar

att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan 14.00 som starttid
för sammanträdena om inte annat anges
Torsdag den 9 februari
Torsdag den 9 mars
Torsdag den 30 mars
Torsdag den 4 maj
Torsdag den 8 juni (klockan 9.30) – ändrat klockslag
Torsdag den 17 augusti
Torsdag den 14 september
Torsdag den 12 oktober
Torsdag den 9 november
Torsdag den 7 december

§ 129 Godkänna förtida upphörande av avtal med Praktikertjänst AB
gällande Lidingö Logopedi inom vårdvalsområdet logopedi
HSN 1512-1428
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förvaltningens förslag till förtida upphörande av avtal enligt lagen om
valfrihetssystem, LOV (2008:962), avseende logopedverksamhet vid Lidingö Logopedi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-03
Framställan om förtida upphörande av vårdavtal
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna förtida upphörande av avtal med Praktikertjänst AB gällande
logopedverksamhet vid Lidingö Logopedi på Lidingö från och med
den 31 december 2016.
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§ 130 Godkänna förtida upphörande av avtal med Cevita Care AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård
HSN 1207-0801
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
förtida upphörande av avtal med Cevita Care AB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologisk vård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Begäran om förtida upphörande
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna förtida upphörande av avtal med Cevita Care AB gällande vårdvalsområdet
specialiserad gynekologisk vård.

§ 131 Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 2016-0295
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)
teckna samverkansavtal med en vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
annonserat en ersättningsetablering enligt sjukvårdsutskottets tidigare beslut att
inleda ersättningsetablering. Förvaltningen föreslår att sjukvårdsutskottet beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna samverkansavtal med den
vårdgivare som uppfyllt kraven i ansökningsinbjudan.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-05
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna samverkansavtal med de sökande
som uppfyllt samtliga krav i ansökningsinbjudan och uppgett det högsta priset för
den aktuella verksamheten enligt bilaga 1, 1 A i tjänsteutlåtandet.

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Monique Stalås Hörnsten (MP) deltar inte i beslutet.
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§ 132 Prehospital vård
Björn Gustafson, enheten för prehospital vård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om den prehospitala vården och de avtalsområden som enheten ansvarar för.
•
•
•
•
•
•
•

Vägburen ambulans
Ambulanshelikopter och akutläkarbil
Prioritering och dirigering av prehospitala enheter
Liggande persontransporter
Sjukresor
Transport av avlidna
Jourläkarbil

Björn Gustafson informerar även om den framtida inriktningen för den prehospitala
vården: tydliga mål, differentierad prehospital verksamhet, samordnad och stärkt
prehospital läkarfunktion, starkare huvudmannastyrning, större flexibilitet och tydligare
samverkan.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 133 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar:
•

E-hälsotjänster. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram pedagogiskt
informationsmaterial till vårdgivare.

•

Journaler via nätet. Fyra vårdcentraler testar tjänsten under november 2016;
Handens vårdcentral, Capio Ringens vårdcentral, Capio Serafens vårdcentral och
Axelsbergs vårdcentral.

•

En händelseanalys av upphandlingen om förbrukningshjälpmedel (OneMed) har
genomförts. Ett förbättringsarbete kring upphandlingar och ett handlingsprogram
för bättre upphandlingar har påbörjats inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
På fråga från Margareta Olin (S) om utlämningsställen för hjälpmedel i Österåker
och Vaxholm har flyttats, svarar Marie-Louise Kain att förvaltningen undersöker
frågan och återkommer med information vid kommande sammanträde.

•

Ny avdelningschef för närsjukvård blir Anna Ingmanson som efterträder
Åsa Himmelsköld. Anna Ingmanson kommer närmast från Norrtälje
kommunstyrelsekontor.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att den mottagning
för sprututbyte som funnits på försök sedan april 2013 ska bli en permanent
verksamhet.

§ 134 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Hans Andersson (L) tackar alla och avslutar sammanträdet.

