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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder
Datum

2014-08-19

Tid

14.00 – 16.00

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)

Gunilla Helmerson
Ninos Maraha

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

Jens Sjöström
Lennart Sjödell
Christina Lindahl-Nilsson
Annika Jung
Anne-Marie Larsson
Mats Fält
Yusuf Aydin
Adnan Can
Alfonso Morales
Rebwar Hassan

(M)
(M)
(FP)
(MP)

Helene A Jonsson
Christina Eklund
Bo Persson
Annika Hansén-Eriksson

Tjänstgörande
Tjänstgörande § 5
Tjänstgörande § 5
Tjänstgörande

(S)

Barbro Nordgren

Ersättare sjukvårdsutskott
söder

Ersättare

Övriga

Justerat

Jäv § 5

Jäv § 5
Jäv § 5

Marie-Louise Kain, Anne-Marie Norén, Therese Lindman,
Peter Lundqvist, Sandra Qvarnström

Gunilla Helmerson

§ 5 Ninos Maraha
Vid protokollet

Ordförande, jäv § 5
1:e vice ordförande,
mötesordförande § 5
2:e vice ordförande

Sandra Qvarnström

Jens Sjöström
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Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Jens Sjöström (S) utses
att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Ärende 8 utgår. I övrigt godkänner sjukvårdsstyrelsen
dagordningen.
§3

Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Gällande protokoll från sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 3 juni 2014
uppmärksammas att tid finns noterat när ett antal ledamöter och ersättare
lämnar mötet. Det borde dock ha varit noterat under vilken paragraf som
ledamöter och ersättare lämnar mötet. Korrigering kommer att göras i
protokollet. Protokollet godkännes med dessa ändringar. Protokoll från
sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder den 3 juni 2014 läggs till handlingarna.
Minnesanteckningar från samverkansmöte med Södertälje kommun den 15 maj
2014 och samverkansmöte med Huddinge kommun den 21 maj 2014 anmäls.
§4

Anmälan av protokoll från Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 140520 och 140617 anmäls.
§5

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge,
Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje,
VärmSam och Östra Södertörn
HSN 1405-0623

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem
(HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn för
godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-16
Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och
Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn
inklusive revisionsberättelser och granskningar av externa revisorer
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Beslut
Sjukvårdsstyresle Söder beslutar föreslå Hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna årsredovisningarna för 2013 från samordningsförbunden
Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje,
VärmSam och Östra Södertörn

att

bevilja styrelserna för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och
Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn
ansvarsfrihet för 2013

att

omedelbart justera protokollet.

Sjukvårdsstyrelse Söder vill uppmana samordningsförbunden att ha en
gemensam struktur för sina årsredovisningar samt att samma revisionsfirma
används för granskning av verksamheterna.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunilla Helmerson (M), Anne-Marie Larsson (M),
Adnan Can (S) och Alfonso Morales (S) i detta beslut.
§6

Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem
inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och för utmattningssyndrom
HSN 1406-0723

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan om rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och för utmattningssyndrom.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-24
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet
Anne-Marie Norén från förvaltningen föredrar ärendet och svarar på frågor.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
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att

godkänna ansökan från Aleris AB gällande rehabilitering vid långvarig
smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Jens Sjöström (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
§7

Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem
inom vårdval logopedi, primärvårdsrehabilitering och
specialiserad fysioterapi
HSN 1401-0125, HSN 1405-0674, HSN 1406-0736, HSN 1404-0547, HSN
1406-0759

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar om att bedriva verksamhet inom vårdvalsområdena
logopedi, primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-07-14
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Logopedpedbyrån Dynamica AB gällande logopdi.

att

godkänna ansökan från Capio Primärvård AB gällande
primärvårdsrehabilitering

att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

godkänna ansökan från Aleris Rehab, Aleris AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkända
vårdgivare
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omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Jens Sjöström (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet som avser
primärvårdsrehabilitering.
§8

Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom
vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
HSN 1401-0125, HSN 1403-0424
Ärendet utgår.

§9

Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem
inom specialisttandvård för barn och ungdomar
HSN 1401-0078, HSN 1404-0502

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom specialisttandvård för barn och ungdomar,
specialiteten odontologisk radiologi, för Ortex AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-07-02
Förslag till godkännande av ansökan inom specialisttandvård för barn och
ungdomar, bilaga 1 i tjänsteutlåtandet
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Ortex AB gällande specialisttandvård för barn och
ungdomar inom specialiteten odontologisk radiologi

att

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

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 10 Godkännande av förtida upphörande av avtal inom fotsjukvård
HSN 1005-0533
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
fotsjukvård avseende Lena Johansson/Lenare fötter, Rönninge, Salems
kommun.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-23
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal med Lena Johansson/Lenare fötter
om fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet.

§ 11 Uppföljning Husläkarverksamhet 2013
Peter Lundqvist, enheten för allmänmedicin, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
informerar om uppföljning av husläkarmottagningar under 2013.
Presentationen bland annat upp:
- Vad som ingår i förvaltningens uppföljning.
- Besöksutvecklingen
- Vad som blivit bättre jämfört med tidigare år.
- Förbättrings- och bevakningsområden för kommande uppföljningar.
- Genomgång per kommun med kommentarer kring hur de olika
vårdcentralerna fungerar.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen
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§ 12 Förvaltningen informerar
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 140617 anmäls.
Marie-Louise Kain informerar om:
Fråga i förra protokollet
Vid sjukvårdsstyrelsens sammanträde 140603 ställdes en fråga gällande om en ledamot
kan avstå från att delta i beslut gällande förslag om att inleda ersättningsetablering enligt
lagen om läkarvårdsersättning. Landstingets jurister har konsulterats i frågan och MarieLouise Kain redogör för deras svar. Juristerna har svarat att det är möjligt att i detta fall
avstå från att delta i beslutet.
Sommarsituationen
Det är ännu för tidigt att summera hur hälso- och sjukvården klarade av sommaren. De
signaler som hittills nått förvaltningen visar att det har varit en ansträngd
arbetssituation på många akutsjukhus. Chefläkare Anna Nergårdh återkommer under
september med en sammanställning.
En positiv aspekt, som det även har rapporterats om i media, är att många
ungdomsmottagningar har hållit öppet under sommaren.
Vårdgivare inom vårdvalsområden
En förteckning över samtliga vårdgivare inom de vårdvalsområden som finns i den södra
länsdelen kommer att skickas till sjukvårdsstyrelsen.
Barnhälsovårdsrapporten 2013
Barnhälsovårdsrapporten 2013 är klar och delas ut till styrelsen under sammanträdet.
Rapport om tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013
En rapport om tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 är färdigställd
och kommer att distribueras till sjukvårdsstyrelsen.
Nyhetsbrev nr 4 Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS)
Nyhetsbrev nr 4 Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) är färdigställt och
kommer att distribueras till sjukvårdsstyrelsen.
Öppet hus Nya Karolinska Solna 30 augusti
Öppet hus kommer att hållas på Nya Karolinska Solna den 30 augusti.
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Ny tjänst på 1177 Vårdguiden
Det har tillkommit en ny tjänst för hjälpmedelsanvändare på www.1177.se. På hemsidan
kan man exempelvis få veta hur man går tillväga för att söka hjälpmedel, söka bland över
60 000 hjälpmedel och få produktfakta. Syftet med tjänsten är att stärka
hjälpmedelsanvändaren och anhöriga genom ökad information, ökad delaktighet och
inflytande i samband med val av hjälpmedel samt att underlätta jämförelser av olika
hjälpmedel. Satsningen är finansierad av Socialdepartementet.
§ 13 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Alfonso Morales (S) lämnar en rapport från konferensen Nya Karolinska Solna
(NKS) 24-25 april med titeln ”Varför är det viktigt med kultur i vården?”
Sjukvårdsstyrelsen tackar för rapporten.
§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.

/Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar styrelsen och förklarar mötet
avslutat.

