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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder
Datum

2015-04-13

Tid

13.30 – 14.15

Plats

Nestor FoU-center, Haninge

Ledamöter

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

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

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

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Marie Bladholm
Malin Friberg
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Ulla-Britt Öhman
Marie Fors
Andreas Dahl
Maria Kjellsdotter Rydinger
Annika Hansén Eriksson
Marit Strand Pettersen

Ersättare

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
§§ 38-43

§§ 34-38

Tjänstgörande §§ 34-37

§§ 38-43
Tjänstgörande
Tjänstgörande §§ 39-43

Barbro Hansson och Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Alfonso Morales
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Under förmiddagen gjorde sjukvårdsstyrelsen studiebesök på
Hälsomottagningen Handen vid Handens närsjukhus och på Nestor FoU-center
Haninge.
Ulrica Olsson Jansén och Åsa Ahlbom med medarbetarna Kristina Schüllerqvist
(sjukgymnast), Mattias Wretman (psykolog), Ann-Kristin Andersson
(distriktssköterka), Jessica Bergfoth (hälsopedagog), Emma Henriksson
(kurator), Jenny Lindrot (dietist) och Ljiljana Hajman (distriktsläkare)
informerade om verksamheten vid Hälsomottagningen Handen, en
specialistmottagning för hälsosamma levnadsvanor.
Helén Lieberman-Ram informerade övergripande om verksamheten vid Nestor
FoU-center, ett forsknings- och utvecklingscenter som arbetar för att äldre
människor ska få en god vård och omsorg. Eva Karlsson, Sune Pettersson med
flera medarbetare informerade om lokala utvecklingsprojekt, forskningsstudier
och kompetensutveckling för chefer och personal inom vård och omsorg.
Sjukvårdsstyrelsen riktar ett stort tack till Hälsomottagningen och Nestor för
arrangemangen av studiebesöken.
§ 34

Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och ledamot Alfonso Morales (S) utses att justera
protokollet.
§ 35 Godkännande av dagordning
Ordförande Gunilla Helmerson (M) informerar att ärende sju på
dagordningen (§ 40) utgår. Sjukvårdsstyrelsen godkänner därefter
dagordningen.
§ 36 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse Söder och sjukvårdsutskott Söder
den 19 mars 2015 anmäls.
Minnesanteckningar från samverkansmöten med Huddinge kommun
den 19 februari 2015 och Södertälje kommun den 3 mars 2015 anmäls.
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§ 37 Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 mars 2015
anmäls.
§ 38 Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena
primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi
HSN 1501-0033
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena primärvårdsrehabilitering och
specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-17
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande
primärvårdsrehabilitering

att

godkänna ansökan från Stockholm PhysioSport & Treatment AB gällande
specialiserad fysioterapi

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte beslutet om att godkänna ansökan från
Praktikertjänst AB gällande primärvårdsrehabilitering.
Isabell Flygare (V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
S-ledamöterna lämnar med instämmande av Isabell Flygare (V) en
protokollsanteckning enligt bilaga.
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§ 39 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi
HSN 1401-0088
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal mellan
Stockholms läns landsting och Camilla af Sandebergs fysioterapi som bedriver
specialiserad fysioterapi vid HF Center, Stuvsta Torg 10 i Huddinge.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-18
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Camilla af Sandebergs fysioterapi gällande förtida
upphörande av avtal om specialiserad fysioterapi vid HF Center, Stuvsta
Torg 10 i Huddinge.

Protokollsanteckning
S-ledamöterna lämnar med instämmande av Isabell Flygare (V) en
protokollsanteckning enligt bilaga.
§ 40 Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt
lagen om läkarvårdsersättning
HSN 1501-0039
Ärendet utgår.
§ 41 Förvaltningen informerar
Barbro Hansson informerar om:
Ny hälso- och sjukvårdsdirektör
Barbro Naroskyin har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör från
den 1 augusti 2015.
Studiebesök på Nya Karolinska
Sjukvårdsstyrelsens heldag den 21 september 2015 inleds med studiebesök på
Nya Karolinska Solna. Sjukvårdsstyrelsens och sjukvårdsutskottets
sammanträden hålls i landstingshuset på eftermiddagen.
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Gemensam sjukvårdsstyrelsekonferens
De tre sjukvårdsstyrelserna brukar ha en gemensam konferens en gång om året.
En gemensam konferens för sjukvårdsstyrelserna Norr, Stockholms stad och
Ekerö samt Söder hålls den 2 december 2015 klockan 13.00-17.00 i
World Trade Center.
Konferens Att undanröja hinder
Stockholms läns landsting inbjuder till konferensen Att undanröja hinder
den 27 maj 2015 i landstingshuset. Syftet är att öka kunskapen i frågor om
funktionshinder och funktionsnedsättning samt presentera vad landstinget
arbetar med inom området. Alla i sjukvårdsstyrelsen som vill får delta, men
sekreteraren ska meddelas.

Hepatit och hiv
Stockholms läns landsting har tagit fram en broschyr om hepatit och hiv.
Den vänder sig till personer som injicerar narkotika. Broschyren sänds till
alla i sjukvårdsstyrelsen för kännedom.
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. Mottagningarna bemannas av psykologer
och via huvudavtalet finns tillgång till läkare och sjuksköterska.
Den 30 mars 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)
Fisksätra vårdcentral (Nacka)
Boo vårdcentral (Nacka)
Nacka barn- och ungdomsmedicinska mottagning (Nacka)
Tullinge vårdcentral (Botkyrka)
Södertälje barn- och ungdomsmedicinska mottagning (Södertälje)

Två nya vårdval
Följande två nya vårdval ska införas: specialiserad neurologisk rehabilitering
och specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.
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Sommarvården
Arbetet med sommarplaneringen i vården har startat och samordnas av
chefläkare Anna Nergårdh som varje vecka rapporterar om läget i
sjukvården under sommaren.
§ 42 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Jessica Ericsson (FP) och Alfonso Morales (S) lämnar var sin rapport från
Patientsäkerhetsdagen 2015.
§ 43 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar mötet avslutat.
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Bilaga
Sjukvårdsstyrelse Söder
Socialdemokraterna

Protokollsanteckning
2015-04-13
HSN 1501-0033
HSN 1401-0088
§ 38
§ 39

Vi i socialdemokratiska gruppen vill framföra att de(n) konsekvensanalys som är
gjord i dessa ärenden inte är en tillräcklig konsekvensanalys.
De slutsatser som förvaltningen lämnar i ärendets olika delar kan mycket väl
vara en rimlig konsekvens och ack så korrekt. Men utifrån det underlag som
bifogats i ärendet och som tillhandahålls ledamöterna i styrelsen så bedömer vi
inte att det går att dra dessa slutsatser.
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