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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Söder
Datum

2015-02-16

Tid

13-30 – 16.20

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(M)
(FP)
(S)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Adriana Haxhimustafa
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Edvin Bernhardsson
Alfonso Morales
Linda Älegård
Anders Nordlund
Fredrik Olsson
Isabell Flygare

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Malin Friberg
Marie Fors
Andreas Dahl
Tuva Lund
Annika Hansén Eriksson
Marit Strand Pettersen

Tjänstgörande

Övriga

§§ 1-10

Marie-Louise Kain, Barbro Hansson, Lina Ericson, Klara Persson,
Claes Ankre, Carita Holmlund Stavrou, Sandra Qvarnström,
Josefine Nilsson, Conny Gabrielsson och Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Adriana Haxhimustafa
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Ordförande Gunilla Helmerson (M) hälsar alla välkomna till mandatperiodens
första sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder.
§1

Val av justerare

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

Godkännande av dagordning

Ordförande Gunilla Helmerson (M) informerar att en fråga från
Alfonso Morales (S) om Bollmora vårdcentral i Tyresö behandlas
under Övriga frågor. Sjukvårdsstyrelsen godkänner därefter
dagordningen.
§3

Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Minnesanteckningar från samverkansmöten med Botkyrka kommun
den 20 november 2014, Huddinge kommun den 27 november 2014,
Nykvarns kommun den 25 november 2014, Nynäshamns kommun
den 5 december 2014, Salems kommun den 28 november 2014, Södertälje
kommun den 10 december 2014 och Värmdö kommun den 27 november 2014
anmäls.
§4

Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 januari 2014
anmäls. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll kommer i fortsättningen att
sändas ut per e-post.
§5

Sjukvårdsstyrelsens och sjukvårdsutskottets uppdrag och
beslutsbefogenheter

Marie-Louise Kain informerar om ett ärende på hälso- och sjukvårdsnämndens
nästa sammanträde den 20 februari som gäller hälso- och sjukvårdsnämndens
delegation av beslutsrätt samt arbetsordning för utskott, sjukvårdsstyrelser och
programberedningar (HSN 1412-1624).
Sjukvårdsutskotten föreslås få delegation att fatta beslut om lokala avtal inom
sitt geografiska område samt att fatta beslut om godkännande av vårdgivare
inom vårdvalsområdena (med vissa undantag). Sjukvårdsutskott Stockholms
stad och Ekerö föreslås besluta om godkännande av vårdgivare som inte är
lokaliserade inom länet samt om godkännande av vårdgivare inom
vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering. Sjukvårdsutskotten föreslås fatta

1/2015
§§ 1-19

3 (14)
Sjukvårdsstyrelse Söder

PROTOKOLL
2015-02-16

beslut om att inleda ersättningsetablering eller avslå ansökan om
ersättningsetablering samt fatta beslut om att teckna samverkansavtal, enligt
lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi.
Sjukvårdsutskotten föreslås fatta beslut att inleda upphandling enligt lagen om
offentlig upphandling, godkännande av förfrågningsunderlag och
tilldelningsbeslut avseende upphandlingar som endast har betydelse för det
berörda utskottets geografiska ansvarsområde. Sjukvårdsutskotten föreslås fatta
direktavtal med egenregin som endast har betydelse för det berörda utskottets
geografiska ansvarsområde.
Innan sjukvårdsutskotten fattar beslut ska sjukvårdsstyrelserna bereda
ärendena. Sjukvårdsstyrelserna har i uppgift att följa utvecklingen av
sjukvårdsutbudet och att samverka med kommunerna och stadsdelarna inom
sina geografiska områden.
Information ges om meddelarfrihet, sekretess och tystnadsplikt samt jäv.
§6

Sjukvårdsstyrelsens sammanträdestider 2015
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse Söder 2015
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2015, med start klockan
13.30 som starttid för sammanträdena om inget annat anges.
Måndagen den 16 februari
Torsdagen den 19 mars
Måndagen den 13 april (heldag)
Torsdagen den 21 maj
Måndagen den 15 juni
Måndagen den 17 augusti
Måndagen den 21 september (heldag)
Tisdagen den 13 oktober
Tisdagen den 17 november
Måndagen den 14 december
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Uppföljning av handlingsplan 2014
HSN 1501-0080

Ärendebeskrivning
Förslag till rapport om uppföljning av handlingsplan för sjukvårdsstyrelse Söder 2014
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-12-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att
§8

godkänna rapporten om uppföljning av handlingsplan för
sjukvårdsstyrelse Söder 2014.
Handlingsplan för sjukvårdsstyrelse Söder 2015
HSN 1501-0080

Ärendebeskrivning
Förslag till handlingsplan för sjukvårdsstyrelse Söder 2015
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-20
Yrkanden
1 Ordförandens (M) förslag för M-, FP- och KD-ledamöterna med instämmande
av S-ledamöterna om bifall till förvaltningens förslag samt att presidiet får i
uppdrag att ytterligare diskutera Miljöpartiets tilläggsförslag för att se i vilka
delar det kan tillmötesgås.
2 Fredrik Olssons (MP) förslag med instämmande av Isabell Flygare (V) om
bifall till förvaltningens förslag med tilläggsförslaget
att
komplettera verksamhetsplanens fördjupningsfrågor med följande:
- Vårdval Stockholm: uppföljning, kostnadsutvecklingen inom samtliga
vårdvalsområden som sjukvårdsstyrelsen beslutar om eller bevakar
att
komplettera verksamhetsplanens fördjupningsfrågor med följande:
- Hälsotillståndet i södra länsdelen
att
komplettera verksamhetsplanens fördjupningsfrågor med följande:
- Omvärldsanalys av vårdbehov och vårdvalets hälsoeffekter
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Propositionsordning
Inför beslut ställer ordföranden proposition på yrkandena. Sjukvårdsstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

§9

godkänna förslag till handlingsplan för sjukvårdsstyrelse Söder 2015
samt att ge presidiet i uppdrag att ytterligare diskutera Miljöpartiets
tilläggsförslag för att se i vilka delar det kan tillmötesgås.
Samverkan med kommunerna

Sjukvårdsstyrelsen kommer att ha regelbundna samverkansmöten med
kommunerna i södra länet, i enlighet med samverkansavtal som reglerar
formerna för samverkan. Mötesplaneringen sker tillsammans med respektive
kommun. Sjukvårdsstyrelsen kommer att representeras av presidiet och några
ledamöter som sjukvårdsstyrelsen kommer att utse på förslag av presidiet.
Botkyrka folkhälsokommitté önskar att två representanter från
sjukvårdsstyrelsen utses.
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

utse Lars Johansson (FP) och Alfonso Morales (S) till representanter i
Botkyrka folkhälsokommitté.

§ 10 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
fotsjukvård
HSN 1501-0030, HSN 1410-1313
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Vårby fothälsa & skönhet gällande
vårdvalsområdet fotsjukvård.
Claes Ankre informerar om vårdval fotsjukvård och föredrar ärendet. Antalet
mottagningar per kommun framgår av bilaga 1.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-14
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Vårby fothälsa & skönhet gällande fotsjukvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilt uttalande
Isabell Flygare (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 2).
§ 11 Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet
specialiserad sjukgymnastik
HSN 1501-0033, HSN 1411-1581, HSN 1411-1470, HSN 1410-1381
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökningar inom specialiserad fysioterapi.
Carita Holmlund Stavrou och Sandra Qvarnström informerar om vårdval
specialiserad sjukgymnastik och föredrar ärendet. Presentationen sänds till
sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-22
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från M Fysio & Träning AB

att

godkänna ansökan från Maria Thorberg

att

godkänna ansökan från Aleris AB, Aleris Rehab

att

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

Särskilt uttalande
Isabell Flygare (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 3).
§ 12 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän
barn- och ungdomstandvård
HSN 1501-0024, HSN 1410-1251
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan inom vårdvalsområde allmän barn- och
ungdomstandvård.
Josefine Nilsson informerar om vårdval tandvård som omfattar allmän barnoch ungdomstandvård, specialisttandvård för barn- och ungdomar och
tandregleringsvård för barn och ungdomar. Presentationen sänds till
sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-26
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Tandläkare Johanna Ewerth AB gällande allmän
barn- och ungdomstandvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 13 Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
HSN 1501-0030, HSN 1411-1566, HSN 1410-1276
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) avslå två ansökningar inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård. Det gäller ansökan från Syirsu AB och ansökan från Temra
Care AB.
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Claes Ankre informerar om vårdval husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård och föredrar ärendet. Antalet mottagningar framgår av bilaga 1.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-07
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

avslå ansökan från Syirsu AB gällande husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård

att

avslå ansökan från Temra Care AB gällande husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård

att

omedelbart justera beslutet.

§ 14 Förslag att avslå ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 1501-0030, HSN 1410-1342
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) avslå ansökan från Banafsheh Medicinsk Fotvård.
Claes Ankre föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-14
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

avslå ansökan från Banafsheh Medicinsk Fotvård gällande fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 15 Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän
barn- och ungdomstandvård
HSN 1501-0024, HSN 1409-1138, HSN 1409-1142
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
avslå ansökningar inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård.
Josefine Nilsson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-26
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

avslå ansökan från Style Dent AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

avslå ansökan från Botkyrka Dental AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

omedelbart justera beslutet.

§ 16 Utveckling inom psykiatrin - Priomedel
Conny Gabrielsson informerar om utvecklingen av den psykiatriska vården
inom ramen för Framtidsplanen samt om PRIO-satsningen 2012-2016, en
långsiktig, gemensam handlingsplan om psykisk hälsa med årliga
överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Två
målgrupper är prioriterade, vården och omsorgen om barn och unga med
psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk
problematik.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 17 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain informerar om:
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Jul- och nyårshelgen samt sommarplaneringen
Under december och januari publicerade chefläkare Anna Nergårdh
regelbundet rapporter om situationen inom hälso- och sjukvården under
helgerna. Rapporterna publicerades på www.vårdgivarguiden.se och finns
fortfarande kvar för den som är intresserad av att ta del av informationen.
Planeringen inför sommaren är redan igång.
Jourläkarbilar
Stockholms läns landsting har avtal med företaget Curera för att tillhandahålla
vård i hemmet via så kallade jourläkarbilar. Jourläkarbilarnas kapacitet har inte
använts fullt ut. För att öka informationen om jourläkarbilarna har ett
informationsmaterial tagits fram. Det förmedlas till hemtjänstansvariga inom
kommunen.
Budget 2015
För att klara omställningen till morgondagens vård skjuter nu Stockholms läns
landsting till ytterligare omkring 600 miljoner kronor till de landstingsdrivna
akutsjukhusen under 2015. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska få i uppdrag att
göra de omprioriteringar som krävs i årets budget.
Ökade läkemedelskostnader – Hepatit C
Stockholm var tidigt ute med att införa de nya, effektiva medicinerna mot
hepatit C. Under 2014 har utgifterna för smittskyddsläkemedel i Stockholms
läns landsting ökat med 250 miljoner kronor, varav merparten kan härröras till
läkemedelsbehandlingarna av hepatit C-sjuka. Landstingen samordnar sig nu
nationellt för att gemensamt försöka förhandla ned priserna på läkemedlen.
Första linjens psykiatri för barn och unga
Från och med den 1 februari 2014 kan barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar och husläkarmottagningar ansöka om tilläggsuppdraget psykisk
ohälsa hos barn och unga. Sjukvårdsutskotten fattar inte beslut om
tilläggsuppdragen. Därför sker istället en regelbunden information under
”Förvaltningen informerar”. I januari 2015 fanns följande vårdutbud i Södra
länet: Rudans vårdcentral (Haninge), Vendelsö vårdcentral (Haninge), Stuvsta
vårdcentral (Huddinge), Trollbäckens vårdcentral (Tyresö), Gustavsbergs
vårdcentral (Värmdö), Familjeläkarna i Saltsjöbaden (Nacka), Boo vårdcentral
(Nacka), Södertälje barn- och ungdomsmedicinska mottagning (Södertälje).
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Revision av vårdval logopedi
För sju år sedan, 2008, infördes vårdval inom logopedin i Stockholms läns
landsting. Då var väntetiderna långa. I dag är köerna borta, men samtidigt har
kostnaderna ökat mer än vad som skulle vara befogat utifrån
befolkningsutvecklingen (från 50 miljoner till 165 miljoner).
Vad visar revisionen? Revisionsrapporten visar på en rad brister, bland annat
att den kraftiga ökningen av antalet besök i många fall inte har varit medicinskt
motiverad och inte alltid lett till högre kvalitet i vården. I revisionen konstateras
också att gränsdragningarna mellan logopedin och andra parter som särskola,
förskola, skola och habilitering behöver tydliggöras. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att skicka ut brev om att bristerna måste rättas till.
Handlingsplaner kommer också att begäras in.
§ 18 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Inga rapporter finns att behandla vid dagens sammanträde.
§ 19

Övriga frågor

Alfonso Morales (S) frågar om situationen på Bollmora vårdcentral efter att ha
fått signaler om tillgänglighetsproblem för patienterna och upplevelser av stress
och otillräcklighet hos personalen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen undersöker
och återkommer i frågan.

Ordförande Gunilla Helmerson (M) förklarar mötet avslutat.
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Bilaga 1

Claes Ankre
08 123 13 417
claes.ankre@sll.se

Antal mottagningar per kommun, södra länet
Kommun

Husläkarmottagning

Fotsjukvård

Nacka

10

9

Värmdö

3

2

Tyresö

3

2

Haninge

7

6

Nynäshamn

4

2

Huddinge

7

8

Botkyrka

6

5

Salem

1

-

Nykvarn

1

-

Södertälje

13

3

Vårdutbud per kommun redovisas i Vårdguiden http://www.1177.se/
Förfrågningsunderlag för varje vårdområde redovisas i Vårdgivarguiden
http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/avtalsinformation/VardvalNorrtalje/Fotsjukvard/
http://www.vardgivarguiden.se/AvtalUppdrag/avtalsinformation/VardvalStockholm/Huslakarverksamhet-med-basal-hemsjukvard/
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Bilaga 2
Sjukvårdsstyrelse Söder
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2015-02-16
HSN 1501-0030
Ärende 10

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
Kundval och den fria etableringsrätten som vårdval innebär gör att vården går
mot att bli efterfrågestyrd snarare än behovsstyrd. Det går på tvärs inte bara med
hälso och sjukvårdslagen utan riskerar dessutom att resultera i ökande kostnader
utan motsvarande effekt på hälsoutfall. Vi ser med oro på de ökande kostnaderna
som vårdvalet medför. Utöver ökande kostnader ser vi en avsaknad på politisk
styrning av resurserna – såväl mellan vårdens olika behandlingsområden som
mellan länets olika delar.
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Bilaga 3
Sjukvårdsstyrelse Söder
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2015-02-16
HSN 1501-0033
Ärende 11

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi
Kundval och den fria etableringsrätten som vårdval innebär gör att vården går
mot att bli efterfrågestyrd snarare än behovsstyrd. Det går på tvärs inte bara med
hälso och sjukvårdslagen utan riskerar dessutom att resultera i ökande kostnader
utan motsvarande effekt på hälsoutfall. Vi ser med oro på de ökande kostnaderna
som vårdvalet medför. Utöver ökande kostnader ser vi en avsaknad på politisk
styrning av resurserna – såväl mellan vårdens olika behandlingsområden som
mellan länets olika delar.
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