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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder
Datum

2015-06-15

Tid

13.30 – 15.30

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(S)

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Adriana Haxhimustafa
Nicole Bistoletti
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Edvin Bernhardsson
Alfonso Morales
Linda Älegård
Anders Nordlund

Ersättare

(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Marie Bladholm
Malin Friberg
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Marie Fors
Tuva Lund
Maria Kjellsdotter Rydinger
Annika Hansén Eriksson
Marit Strand Pettersen

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Marie-Louise Kain, Barbro Hansson, Conny Gabrielsson,
Helena von Schewen, Annika Andersson och Gustav Rålenius

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Barbro Hansson

Adriana Haxhimustafa
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Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Adriana Haxhimustafa (S)
utses att justera protokollet.
§ 56 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 57

Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Protokoll från sjukvårdsstyrelse Söder och sjukvårdsutskott Söder
den 21 maj 2015 anmäls.
Minnesanteckningar från samverkansmöten med Botkyrka kommun den
19 mars 2015, Nykvarns kommun den 12 maj 2015, Nynäshamns kommun
den 4 maj 2015 och Södertälje kommun den 5 maj 2015 anmäls.
§ 58 Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 2 juni 2015
anmäls.
§ 59 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
fotsjukvård
HSN 1501-0030, HSN 1503-0359
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan från Hand & Fotvårdssalong Eden gällande vårdvalsområdet
fotsjukvård. Verksamheten avses bedrivas på adressen Porslinsvägen 2 i
Södertälje.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-08
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
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Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Hand & Fotvårdssalong Eden gällande fotsjukvård

att

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

§ 60 Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 1501-0033, HSN 1505-0563, HSN 1504-0514, HSN 1504-0474
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-11
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Marcin Lipinski Fysioterapi gällande specialiserad
fysioterapi

att

godkänna ansökan från E A Kost & Hälsa gällande specialiserad
fysioterapi

att

godkänna ansökan från Manuellterapeut Per Janzon gällande
specialiserad fysioterapi

att

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

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.
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§ 61 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet barnavårdscentral
HSN 0708-0866
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna förtida upphörande av vårdavtal mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden och Hovsjö BVC, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
som bedriver barnavårdscentral på Björnövägen 4 i Södertälje.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-07
Vårdgivarens begäran om förtida upphörande
Protokollsutdrag med beslutsunderlag, Stockholms läns sjukvårdsområde
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP- och KD-ledamöterna om bifall till
förvaltningens förslag.
2 Adriana Haxhimustafas (S) förslag för S-ledamöterna (bilaga 1) med
instämmande av Annika Hansén Eriksson (MP) och Marit Strand Pettersen (V)
att
inte godkänna förtida upphörande av avtal gällande Hovsjö
Barnavårdscentral, SLSO, från och med den 1 juli 2015.
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Sjukvårdsstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal gällande Hovsjö Barnavårdscentral,
Stockholms läns sjukvårdsområde, från och med den 1 juli 2015

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Annika Hansén Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Marit Strand Pettersen (V) reserverar sig mot beslutet.
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§ 62 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet barnmorskemottagning
HSN 0709-1330
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna förtida upphörande av vårdavtal mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden och Hovsjö Barnmorskemottagning, Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) som bedriver barnmorskemottagning på
Björnövägen 4 i Södertälje.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-07
Vårdgivarens begäran om förtida upphörande
Styrelsens för Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, förslag till beslut om att
avauktorisera Hovsjö Barnmorskemottagning
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP- och KD-ledamöterna om bifall till
förvaltningens förslag.
2 Adriana Haxhimustafas (S) förslag för S-ledamöterna (bilaga 2) med
instämmande av Annika Hansén Eriksson (MP) och Marit Strand Pettersen (V)
att
inte godkänna förtida upphörande av avtal gällande Hovsjö
Barnmorskemottagning, SLSO, från och med den 1 juli 2015.
Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Sjukvårdsstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal gällande Hovsjö
Barnmorskemottagning, Stockholms läns sjukvårdsområde, från och med
den 1 juli 2015

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Annika Hansén Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Marit Strand Pettersen (V) reserverar sig mot beslutet.
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§ 63 Beroendevården – nuläge och utveckling
Conny Gabrielsson informerar övergripande om utvecklingen inom beroendevården,
Socialstyrelsens riktlinjer, regional samverkan, samverkan mellan landsting och
kommuner samt utredning av beroendevårdens framtida struktur och innehåll.
Helena von Schewen informerar om verksamheten vid Maria Ungdom, bland annat om
lokal samverkan och utvecklingsfrågor.
Annika Andersson informerar om verksamheten vid Capio Maria Stockholm, bland
annat om slutenvården, mellanvården, öppenvården och mobila teamet och redovisar
besöksstatistik.
Presentationerna sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 64 Sprututbytesprogram
Conny Gabrielsson informerar om bakgrunden till försöksverksamhet med
sprututbytesprogram som pågår till 2016-12-31.
Gustav Rålenius informerar om mål och uppdrag för sprututbytesprogrammet,
organisation, personal, vårdutbud, besöksstatistik, samverkan, framtiden och
preliminära resultat från utvärderingen.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 65 Förvaltningen informerar
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden 2 juni anmäls
och läggs till handlingarna.
Marie-Louise Kain informerar om:
Ambulanserna styrs om till Södertälje sjukhus
Från början av juni kommer vuxna patienter i Grödinge (Botkyrka kommun)
som behöver prehospital vård att erbjudas vård på Södertälje sjukhus. Området
för ambulansstyrningen planeras successivt utökas. Syftet är främst att erbjuda
vård på en akutmottagning med kortare väntetider.
Sommarplaneringen
Chefläkare Anna Nergårdh samordnar planeringen och ledningen av vården
under sommaren. Huvudbudskapet är att man ska kontakta 1177 Vårdguiden för
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att få rätt vård snabbbare. Ungdomsmottagningarna kommer att ha hög
tillgänglighet under sommaren (umo.se är ungdomsmottagningarna på nätet).
Demensdag 10 september
Stockholms läns landsting inbjuder till demensdag den 10 september.
Besparingar
HSN har tidigare fattat beslut om att sänka ersättningar för vissa vårdval.
Vårdvalen specialiserad fysioterapi och logopedi berörs liksom sex vårdval inom
den somatiska specialistvården.
Fördjupad uppföljning av vårdvalet primär hörselrehabilitering
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har initierat en fördjupad uppföljning av
vårdvalet primär hörselrehabilitering. Syftet har varit att belysa hur landstingets
riktlinjer för primär hörselrehabilitering tillämpas.
§ 66 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Annika Hansén Erikssons (MP) rapport från konferensen Att undanröja hinder,
den 27 maj 2015, anmäls.
§ 67 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Sjukvårdsstyrelsen framför sitt varma tack med en blomma till Barbro Hansson
som går i pension.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) önskar alla en fin sommar och förklarar
sammanträdet avslutat.
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Bilaga 1
Sjukvårdsstyrelse Söder
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
2015-06-15
HSN 0708-0866
§ 61

Gällande ”Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet barnavårdscentral”
Socialdemokraterna anser att det är av yttersta vikt att det finns god geografisk
tillgänglighet till MVC och BVC i hela länet. Därför är vi mycket kritiska till den
styrande minoritetens förslag till beslut att stänga ned båda dessa viktiga
verksamheter i Hovsjö och hänvisa kvinnor och barn som är i behov av MVC
och/eller BVC-vård på annan ort, relativt sett långt bort.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att inte godkänna förtida upphörande av avtal gällande Hovsjö
Barnavårdscentral, SLSO, från och med den 1 juli 2015
att omedelbart justera beslutet.
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Bilaga 2
Sjukvårdsstyrelse Söder
Socialdemokraterna

Förslag till beslut
2015-06-15
HSN 0709-1330
§ 62

Gällande ”Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet barnmorskemottagning”
Socialdemokraterna anser att det är av yttersta vikt att det finns god geografisk
tillgänglighet till MVC och BVC i hela länet. Därför är vi mycket kritiska till den
styrande minoritetens förslag till beslut att stänga ned båda dessa viktiga
verksamheter i Hovsjö och hänvisa kvinnor och barn som är i behov av MVC
och/eller BVC-vård på annan ort, relativt sett långt bort.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att inte godkänna förtida upphörande av avtal gällande Hovsjö
Barnmorskemottagning, SLSO, från och med den 1 juli 2015
att omedelbart justera beslutet.
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