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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse norr
Datum

Torsdagen den 9 juni 2016

Tid

14.00–16.00

Plats

Birgittasalen, Järfälla kommunhus, Vasaplatsen 9

Ledamöter

(L)
(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)
(L)
(L)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

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

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Övriga

Lena Franzén Byttner, Johanna Falk, Marie-Louise Kain, Susanna Nordström

Justerat

Hans Andersson (L)

Vid protokollet

Susanna Nordström

Christina Enocson Mårtensson (S)
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Under förmiddagen gjorde sjukvårdsstyrelse norr studiebesök på PRIMA Vuxenpsykiatri på
Jakobsbergs sjukhus. Anders Berntsson, vice VD, presenterade PRIMAS organisationsidé,
verksamhet och de principer som ligger till grund i arbetet. Peter Sahlén, enhetschef,
berättade om PRIMAS Allmänpsykiatriska mottaging och Beroendemottagning samt
samarbetet med olika aktörer för att behandla patienter med olika diagnoser och missbruk.
Anders Berntsson avslutade med att informera om implementeringen av barnperspektivet
för barn som är patienter och för anhöriga barn till patienter.
§ 64

Val av justerare

Ordförande Hans Andersson (L) och Christina Enocson Mårtensson (S) utses att justera
protokollet.
§ 65

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 66

Föregående protokoll

Protokollet från sjukvårdsstyrelse norrs sammanträde den 12 maj 2016 godkänns och läggs
till handlingarna.
§ 67

Kommunsamverkan
a) Minnesanteckningar från samverkansmötet i Vaxholm och Österåker den 12
februari 2016, i Sigtuna och Upplands-Väsby den 20 april 2016 och i Sollentuna
den 20 april 2016 anmäls och finns publicerade på surfplattan.

§68

Grundavtal för samverkan med Lidingö stad
HSN 2016-0833

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting
(SLL) och Lidingö stad för tiden 1 juni 2016 till och med 30 september 2019.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-11
Förslag till grundavtal mellan Lidingö stad och SLL
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att
godkänna grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Lidingö
stad för tiden 1 juni 2016 till och med 30 september 2019

att

uppdra åt ordförande i sjukvårdsutskott norr att teckna grundavtalet.
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Grundavtal för samverkan med Sigtuna kommun
HSN 2016-2142

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting
(SLL) och Sigtuna kommun för tiden 1 september 2016 till och med 31 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-09
Förslag till grundavtal mellan Sigtuna kommun och SLL
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Sigtuna
kommun för tiden 1 september 2016 till och med 31 oktober 2019

att

uppdra åt ordförande i sjukvårdsutskott norr att teckna grundavtalet.

§ 70

Grundavtal för samverkan med Solna stad
HSN 2016-0775

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting
(SLL) och Solna stad för tiden 1 juni 2016 till och med 31 december 2018.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-11
Förslag till grundavtal mellan Solna stad och SLL
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och Solna
stad för tiden 1 juni 2016 till och med 31 december 2018

att

uppdra åt ordförande i sjukvårdsutskott norr att teckna grundavtalet.

§ 71

Grundavtal för samverkan med Upplands-Bro kommun
HSN 2016-0834

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting
(SLL) och Upplands Bro kommun för tiden 1 juni 2016 till och med 30 september 2019.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-11
Förslag till grundavtal mellan Upplands Bro kommun och SLL
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och
Upplands Bro kommun för tiden 1 juni 2016 till och med 30 september 2019

att

uppdra åt ordförande i sjukvårdsutskott norr att teckna grundavtalet.

§ 72 Grundavtal för samverkan med Upplands Väsby kommun
HSN 2016-0914
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting
(SLL) och Upplands Väsby kommun för tiden 1 juni 2016 till och med 30 september 2019.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-11
Förslag till grundavtal mellan Upplands Väsby kommun och SLL
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna grundavtal för samverkan mellan Stockholms läns landsting och
Upplands Väsby kommun för tiden 1 juni 2016 till och med 30 september 2019

att

uppdra åt ordförande i sjukvårdsutskott norr att teckna grundavtalet.

§ 73

Godkänna förtida upphörande av avtal med Huvudsta tandläkarpraktik
inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 0910-0966

Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas förvaltningens förslag till beslut om förtida upphörande av det
avtal som tecknats enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdet
allmän barn- och ungdomstandvård med Huvudsta tandläkarpraktik.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-11

5 (7)
Sjukvårdsstyrelse norr
Vänsterpartiet

PROTOKOLL
2016-06-09

4/2016

Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal med Huvudsta tandläkarpraktik gällande
allmän barn- och ungdomstandvård.

§ 74

Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde, Österåkers
vårdenhet, Åkersberga Rehab, AktivaRe inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 2016-1891

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde, Österåkers vårdenhet, Åkersberga Rehab,
AktivaRe inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2019-05-02
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde, Österåkers vårdenhet,
Åkersberga Rehab, AktivaRe gällande specialiserad fysioterapi

att

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

§ 75

Godkänna ansökan från PB Fysio inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi
HSN 2016-0622

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
ansökan från PB Fysio inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-11
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna ansökan från PB Fysio gällande specialiserad fysioterapi

att

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

Deltar inte i beslut
Marina Davidsdotter (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslutet.
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Avslå ansökan från Carmen Medicinsk Fotvård inom vårdvalsområdet
fotsjukvård
HSN 2016-0641

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), avslå
ansökan från Carmen Medicinsk Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-11
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

avslå ansökan från Carmen Medicinsk Fotvård gällande fotsjukvård.

§ 77

Avslå ansökan från Klas Ahlin sjukgymnastik inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 2016-1250

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), avslå
ansökan från Klas Ahlin sjukgymnastik inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-26
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

avslå ansökan från Klas Ahlin sjukgymnastik gällande specialiserad fysioterapi.

§ 78

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar:
•

Information om situationen inom vården under sommaren går att hämta på
Vårdgivarguiden.

•

Ny chef på avdelningen för närsjukvård från och med den 15 augusti. Åsa
Himmelsköld efterträder Olle Olofsson som går i pension.

•

Ny chef till enheten för psykiatri från och med den 1 augusti. Maria Hägerstrand
efterträder Conny Gabrielsson som går i pension.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa ett nytt vårdval inom
specialiserad urologi. Vårdvalet beräknas starta i november.
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•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att göra en ny upphandling av
psykosocial habilitering inom lagen om offentlig upphandling (LOU) när nuvarande
avtal för verksamheten råd och stöd för personer med funktionsnedsättning löper ut
2017. Den tidigare målgruppen utökas med vuxna personer med traumatiskt
förvärvad ryggmärgsskada.

•

Tre nya närakuter öppnar 2017 för barn och vuxna vid Danderyds sjukhus,
Södersjukhuset och i närheten av nya Karolinska sjukhuset. De nya närakuterna ska
ha ett enhetligt utbud av öppettider, vårdutbud och specialistkompetens samt ha
anknytning till akutsjukhus och geriatrisk klinik.

•

Totalt har 11 mottagningar godkänts för att bedriva vård enligt tilläggsuppdraget
psykisk ohälsa hos barn och unga. Utav dem är Barnläkarna i Vallentuna BUMM,
Barncentrum Solna och Åkersberga barn- och ungdomsmedicinska mottagning nya
mottagningar som beräknas starta så snart de har kommit igång.

•

Förändringar i lag om mottagande av asylsökande från och med den 1 juni 2016 som
innebär att rätten till bistånd upphör för personer som fått avvisning eller utvisning.
Gruppen kommer istället att erbjudas nödvändig vård, som inte kan anstå, enligt lag
om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga
tillstånd. I det ingår även tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning,
vård vid abort och en hälsoundersökning.

§ 79

Övriga frågor

•

Christina Enocson-Mårtensson framför önskemål om studiebesök inom
suicidprevention.

•

Christina Enocson-Mårtensson vill veta om det finns statistik kring användningen
av jourläkarbilarna.

•

Lotta Lindblad-Söderman vill veta om det finns en avtalsuppföljning för hela länet.

•

Hans Andersson uttrycker önskemål om att få träffa den nya avdelningschefen för
närsjukvård, Åsa Hammarsköld, för att få reda på hur hon tänker kring
verksamheten.

•

Hans Andersson påminner om den gemensamma styrelsekonferensen klockan
13.00-17.00 den 28 september i World Trade Center.

Hans Andersson avslutar sammanträdet med att tacka alla och önska en trevlig sommar!

