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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder
Datum

2015-03-19

Tid

13-30 – 16.00

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ersättare

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

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Marie Bladholm
Malin Friberg
Lars Johansson
Ulla-Britt Öhman
Tuva Lund
Maria Kjellsdotter Rydinger
Annika Hansén Eriksson
Marit Strand Pettersen

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande

Olle Olofsson, Barbro Hansson, Kristina Laurell Laroussi,
Catharina Johansson, Stefan Strandfeldt, Britt Fälth,
Pia Bastholm Rahmner och Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

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.
§ 21

Godkännande av dagordning

Ordförande Gunilla Helmerson (M) informerar att en fråga från
Maria Kjellsdotter Rydinger (V) behandlas under Övriga frågor.
Sjukvårdsstyrelsen godkänner därefter dagordningen.
§ 22 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse Söder och sjukvårdsutskott Söder
den 16 februari 2015 anmäls.
Med anledning av paragraf 8 i sjukvårdsstyrelsens protokoll informerar
ordförande Gunilla Helmerson (M) att presidiet har diskuterat Miljöpartiets
önskemål om tillägg till handlingsplanen och föreslår att tillmötesgå dem så
långt som möjligt. Uppföljning av vårdvalsområdena inom sjukvårdsstyrelsens
ansvarsområde kommer på ett naturligt sätt in i sjukvårdsstyrelsens arbete och
redovisas på sammanträdena. Även hälsoläget i kommunerna i södra länet
kommer att presenteras. Däremot är uppföljning av vårdvalets hälsoeffekter en
övergripande fråga som ingår i hälso- och sjukvårdsnämndens uppföljning av
helheten. Sammanfattningsvis följer sjukvårdsstyrelsen, inom sina
ansvarsområden, arbete som görs för och av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Detta arbete rapporteras även vid sjukvårdsstyrelsens sammanträden.
Sjukvårdsstyrelsen godkänner den föreslagna hanteringen av handlingsplanen.
§ 23 Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
den 20 februari 2015 anmäls.
§ 24 Val av representanter till samrådsmöten med kommunerna i
södra länet
HSN 1501-0012
Ärendebeskrivning
Sjukvårdsstyrelse Söder kommer att ha regelbundna samrådsmöten med
kommunerna i södra länet, i enlighet med samverkansavtal som reglerar
formerna för samverkan. Mötesplaneringen sker tillsammnas med respektive
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kommun. Sjukvårdsstyrelsen kommer att representeras av presidiet och några
ledamöter som sjukvårdsstyrelsen utser på förslag av presidiet.
Beslutsunderlag
Presidiets förslag, 2015-03-02
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

utse representanter till samrådsmöten med kommunerna enligt
presidiets förslag.
Botkyrka
Lars Johansson (FP)
Isabell Flygare (V)
Marit Strand Pettersen (V)

Haninge
Natasha Ringblom (M)
Malin Friberg (M)

Huddinge
Edvin Bernhardsson (KD)
Kia Hjelte (M)
Tuva Lund (S)

Nacka
Dick Bengtson (M)
Fredrik Olsson (MP)
Maria Kjellsdotter Rydinger (S)

Nykvarn
Linda Älegård (S)
Lennart Sjödell (M)

Nynäshamn
Annika Hansén Eriksson (MP)
Ulla-Britt Öhman (C)

Salem
Lennart Sjödell (M)
Andreas Dahl (S)

Södertälje
Anne-Marie Larsson (M)
Anders Nordlund (S)
Linda Älegård (S)

Tyresö
Alfonso Morales (S)
Ulrica Riis Pedersen (C)

Värmdö
Marie Bladholm (M)
Alfonso Morales (S)

§ 25 Studiebesök Hälsomottagningen Handens sjukhus och Nestor
FoU-center i Haninge den 13 april 2015
HSN 1501-0080
Ärendebeskrivning
Förslag till studiebesök på hälsomottagningen, Handens sjukhus, och på Nestor
FoU-center i Haninge den 13 april 2015.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-02-23
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

godkänna förslag till studiebesök på hälsomottagningen, Handens sjukhus
och Nestor FoU-center i Haninge.

§ 26 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
fotsjukvård respektive vårdvalsområdet
barnmorskemottagning
HSN 1501-0030
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Banafsheh medicinsk fotvård gällande
vårdvalsområdet fotsjukvård och ansökan från Mammaproffsen Nacka AB
gällande vårdvalsområdet barnmorskemottagning.
Kristina Laurell Laroussi informerar om vårdval barnmorskemottagning/mödravårdscentral. Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Banafsheh medicinsk fotvård gällande
vårdvalsområde fotsjukvård

att

godkänna ansökan från Mammaproffsen Nacka AB gällande
vårdvalsområdet barnmorskemottagning

att

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

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet att godkänna ansökan från
Mammaproffsen Nacka AB gällande vårdvalsområdet barnmorskemottagning.
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§ 27 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
avancerad sjukvård i hemmet
HSN 1207-0832
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan om att driva verksamhet inom avancerad sjukvård i
hemmet.
Catharina Johansson informerar om vårdval avancerad sjukvård i hemmet (ASiH).
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-19
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Med Hjärta och Hjärna, hälsa och sjukvård i
Sverige AB gällande avancerad sjukvård i hemmet

att

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

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Fredrik Olsson (MP) deltar inte i beslutet.
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.
§ 28 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdena specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i
öppenvård, specialiserad ögonsjukvård i öppenvård och
specialiserad gynekologisk vård
HSN 1108-0908, HSN 1108-0903, HSN 1105-0408, HSN 1106-0574,
HSN 1308-0960
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att godkänna förtida upphörande av avtal enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdena
specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård, specialiserad
ögonsjukvård i öppenvård samt specialiserad gynekologisk vård (avseende
tilläggsuppdrag medicinska och kirurgiska aborter).
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Stefan Strandfeldt och Britt Fälth informerar om vårdval inom somatisk
specialistvård samt om förändringar inom Aleris AB på grund av
organisationsförändringar inom specialistvården. Presentationen sänds till
sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna begäran från Aleris AB om förtida upphörande av vårdvalsavtal
inom vårdvalsområde specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i
öppenvård vid Aleris specialistvård Nacka, Nacka närsjukhus

att

godkänna begäran från Aleris AB om förtida upphörande av vårdvalsavtal
inom vårdvalsområde specialiserad ögonsjukvård i öppenvård vid Aleris
specialistvård Nacka, Nacka närsjukhus

att

godkänna begäran från Aleris AB om förtida upphörande av vårdvalsavtal
inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård, avseende
tilläggsuppdrag medicinska och kirurgiska aborter vid Aleris
specialistvård Handen, Handens närsjukhus

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Marit Strand Pettersen (V) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
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§ 29 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1501-0024
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att godkänna förtida upphörande av avtal enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom allmän barn- och
ungdomstandvård för Sicklapraktiken HB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-23
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar föreslå sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ett omedelbart förtida upphörande av avtal och auktorisation
inom allmän barn- och ungdomstandvård för Sicklapraktiken HB

att

omedelbart justera beslutet.

§ 30 Utvärdering av hälsosamtal med 75-åringar i Stockholms läns
landsting 2013-2014
Pia Bastholm Rahmner informerar om utvärderingen av hälsosamtal med
75-åringar i Stockholms läns landsting 2013-2014. Utvärderingens syften är att
ta reda på hur husläkarmottagningarna arbetar med hälsosamtal och hur
följsamma distriktssköterskorna är till samtalsmodellen, vad hälsosamtalen
resulterar i samt hur 75-åringen upplever samtalet och varför många avböjer
samtalet. Presentationen redovisar resultat från utvärderingen och
förbättringsområden som kan bli grund till eventuella revideringar av det
fortsatta arbetet.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 31 Förvaltningen informerar
Olle Olofsson informerar om:
Datorvirus
Den 3 mars drabbades hälso- och sjukvårdsförvaltningens datorer av ett
virusangrepp. Det är nu åtgärdat och förbättringar av informationssäkerheten
planeras. Ingen vårdverksamhet har påverkats av det som hänt.
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Jourläkarbilar
Jourläkarbilarnas kapacitet har inte använts fullt ut. Ytterligare
informationsinsatser planeras.
Språktolkar
Upphandlingen av språktolkar är föremål för överprövning. Avtal har tecknats
med Järva tolk och översättning AB och Stockholm tolkförmedling AB, för att
säkra kontakttolkning (då tolken finns i rummet) och få kostnadskontroll.
Framtidens hälso- och sjukvård
Bygget av Nya Karolinska går enligt plan.
Handens sjukhus
Olika investeringsalternativ utifrån genomförd behovsanalys diskuteras, såsom
att renovera nuvarande sjukhus alternativt att hyra andra lokaler alternativt att
bygga nytt sjukhus.
Revision av vårdval basal hörselrehabilitering
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar löpande resultat från genomförda
revisioner. Revision av basal hörselrehabilitering pågår. Preliminära resultat
visar en bra fungerande verksamhet.
Betalningsansvarslagen
En utredning föreslår förändringar i betalningsansvarslagen. Förslaget är ute på
remiss till både landstinget och kommunerna.
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och
sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapporter till hälso- och sjukvårdsnämnden
20 februari och 16 mars anmäls och läggs till handlingarna (HSN 1501-0017).
Svar på fråga den 16 februari
På fråga från Alfonso Morales (S), sjukvårdsstyrelsen den 16 februari, om
situationen på Bollmora vårdcentral i Tyresö svarar Barbro Hansson att
husläkarmottagningarna i Tyresö överlag klarar vårdgarantin att få träffa läkare
inom fem dagar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att korta
väntetiderna för bokade besök på flera av länets husläkarmottagningar. Här
redovisas några uppgifter från de tre husläkarmottagningarna i Tyresö.
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Bollmora: Väntetiden kan vara lång till populära läkare. Det är personalbrist
och svårigheter att rekrytera både sjuksköterskor och läkare. Har i snitt haft
cirka 60 procent besvarade telefonsamtal under 2014. Det har varit stora
variationer mellan månaderna. Andelen som gjort läkarbesök på egen
mottagning har varit 45 procent. Andelen som fått telefonkontakt samma dag
har varit 79 procent. Andelen som gjort läkarbesök inom sju dagar har varit
91 procent.
Trollbäcken: Har maximalt 14 dagars väntetid till bokade besök men till de
populära läkarna kan väntetiden vara längre. Har i snitt haft över 90 procent
besvarade telefonsamtal under 2014. Andelen som gjort läkarbesök på egen
mottagning har varit 46 procent. Andelen som fått telefonkontakt samma dag
har varit 97 procent. Andelen som fått läkarbesök inom sju dagar har varit
100 procent.
Tyresöhälsan: Väntetiden till bokade besök är fyra till sex veckor men längre till
populära läkare. Läkarbemanningen har ökats med en läkare. Ska införa
webtidbokning med förhoppning om att korta väntetiderna. Har i snitt haft
87 procent besvarade telefonsamtal under 2014 (har haft 100 procent besvarade
telefonsamtal sedan 10 månader tillbaka). Andelen som gjort läkarbesök på
egen mottagning har varit 50 procent. Andelen som fått telefonkontakt samma
dag har varit 96 procent. Andelen som fått läkarbesök inom sju dagar har varit
100 procent.
§ 32 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Inga rapporter finns att behandla vid dagens sammanträde.
§ 33 Övriga frågor
Maria Kjellsdotter Rydinger (S) frågar om situationen med ögonbottenfotografering på Ektorps vårdcentral, bland annat om problem vid betalning.
Stefan Strandfeldt och Britt Fälth besvarar frågan i samband med informationen
om vårdval specialiserad ögonsjukvård i öppen vård. Den som utför ögonbottenfotograferingen på vårdcentralen ska ta betalt, det vill säga S:t Eriks ögonsjukhus
(mobila teamet). Ektorps vårdcentral står för lokal och kallelse. De problem med
rutinerna för betalning som har varit under en tid är på väg att lösas.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) informerar om studiebesöket och
sammanträdet den 14 april i Haninge. Anmälan görs till sekreteraren.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar mötet avslutat.
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Bilaga
Sjukvårdsstyrelse Söder
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2015-03-19
HSN 1109-0908
HSN 1108-0903
HSN 1105-0408
HSN 1106-0574
HSN 1308-0960
§ 28

Yttrande över förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdena specialiserad öron, näsa, halssjukvård i öppenvård,
specialiserad ögonsjukvård i öppenvård och specialiserad gynekologisk
vård
Vänsterpartiet noterar att detta beslut fattas utan någon motivering till varför
verksamhet upphör ges. Dessutom innebär flytten minskad tillgänglighet och
ökade resvägar, något som går emot det vi uppfattat varit en av de stora
drivkrafterna för införandet av vårdval. Detta nämns också under rubriken
”Konsekvenser för jämställd och jämlik vård” i tjänsteutlåtandet.
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