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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder
Datum

2015-05-21

Tid

13.30 – 15.00

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Adriana Haxhimustafa
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Alfonso Morales
Linda Älegård
Fredrik Olsson
Isabell Flygare

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

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

Dick Bengtson
Malin Friberg
Lars Johansson
Ulla-Britt Öhman
Annika Hansén Eriksson
Marit Strand Pettersen

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Marie-Louise Kain (t o m § 48), Barbro Hansson, Jenni Larsson
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.
§ 45 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 46 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse Söder och sjukvårdsutskott Söder
den 13 april 2015 anmäls.
Minnesanteckningar från samverkansmöten med Haninge kommun
den 23 mars 2015, Huddinge kommun den 22 april 2015, Nacka kommun
den 23 april 2015, Nykvarns kommun den 5 mars 2015, Tyresö kommun
den 5 mars 2015 och Värmdö kommun den 16 april 2015 anmäls.
§ 47 Anmälan av protokoll från hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 april 2015
anmäls.
§ 48 Avtalsuppföljning för 2014 avseende geriatrisk vård, avancerad
sjukvård i hemmet och läkarinsatser i särskilda boenden
Geriatriska enheten vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört
avtalsuppföljningar för 2014 som kommer att presenteras i en rapport.
Marite Sandström, Anna Odenhagen och Anne Hallbäck informerar om
resultaten av uppföljningarna samt utvecklingsområden som identifierats inom
följande områden:
•
•
•
•

Geriatrisk vård
Avancerad sjukvård i hemmet
Specialiserad palliativ slutenvård
Läkarinsatser i särskilda boenden

Presentationerna sänds till sjukvårdsstyrelsen.
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§ 49 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
fotsjukvård
HSN 1501-0030, HSN 1502-0245
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Jonsson medicinsk fotvård gällande
vårdvalsområdet fotsjukvård. Verksamheten avses bedrivas på adressen
Nyängsvägen 3A i Tullinge, Botkyrka kommun.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-14
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Jonsson medicinsk fotvård gällande fotsjukvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 50 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 1501-0033, HSN 1502-0259
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade tjänsteutlåtande, 2015-05-12
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Belinda Sarlija AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkänd
vårdgivare.
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Särskilt uttalande
Fredrik Olsson (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Deltar inte i beslutet
Isabell Flygare (V) deltar inte i beslutet.
§ 51 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän
barn- och ungdomstandvård
HSN 1501-0024, HSN 1503-0395
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
från Tandläkare Knut Arve Moldenes AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-27
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Tandläkare Knut Arve Moldenes AB gällande
allmän barn- och ungdomstandvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Isabell Flygare (V) deltar inte i beslutet.
§ 52 Förvaltningen informerar
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapporter till hälso- och sjukvårdsnämnden 14 april och
28 april anmäls och läggs till handlingarna.
Barbro Hansson informerar om:
Rapporten - tandhälsan hos barn och ungdomar
Rapporten tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 anmäls
och läggs till handlingarna.
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Lägesrapport – första året med tilläggsavtal om psykisk ohälsa hos
barn och unga
Rapporten första året med tilläggsavtal om psykisk ohälsa hos barn och unga,
februari 2014- februari 2015, anmäls och sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Rapporten – uppföljning av ungdomsmottagningarna
Rapporten uppföljning av ungdomsmottagningarnas verksamhet i Stockholms
län 2014 anmäls och sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Lista över vårdgivare inom vårdval
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sammanställt information om
vårdgivare inom vårdvalsområdena. Listan sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Fotsjukvårdsmottagning i Nynäshamn har flyttat
Mottagningen Andras Fötter i Nynäshamn har flyttat till ny adress inom
kommunen (cirka 100 meter).
§ 53 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Kia Hjeltes (M) rapport från seminariet Framtidens äldreomsorg den 13 mars
2015 anmäls.
§ 54 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.
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Bilaga
Sjukvårdsstyrelse Söder
Miljöpartiet de Gröna

Särskilt uttalande
2015-05-21
HSN 1501-0033
§ 50

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi
Miljöpartiet de Gröna är positiva till valfrihet i vården. Att patienten har
möjlighet att utifrån sin egen bedömning välja den vårdgivare som de anser bäst
passa deras behov är positivt. På senare tid har sjukvården fått kritik för att
vårdvalen är kostnadsdrivande och beslut har tagits om neddragningar på en
rad befintliga vårdval. Senast i årsredovisningen för 2014 konstateras att
vårdvalen är en av de stora kostnadsdrivarna för Hälso- och sjukvården i
landstinget.
Det känns därför obekvämt och felaktigt att i sjukvårdsstyrelserna fortsätta ta
beslut om vårdval som direkt leder till ökade kostnader för landstinget.
Miljöpartiet vill att landstinget prioriterar folkhälsan, rehabilitering och
habilitering, och här är fysioterapeuter en viktig yrkesgrupp och viktigt vårdval.
Rehabilitering måste bli en mer naturlig del av vårdkedjan. Alla människor har
rätt att få rehabilitering och habilitering för att uppnå sin bästa möjliga
kapacitet, både för att klara av vardagen och för att ha förutsättningar att ta sig
tillbaka till arbete. De medicinska behoven, inte ålder, ska styra möjligheten till
att erbjudas rehabilitering. Stockholms läns landsting har ett utvecklingsarbete
framför sig vad gäller att förbättra insatserna inom rehabiliteringen. Att abetet
med att alla, även äldre och våra medborgare i landstingets alla delar, får bättre
möjligheter att uppnå sin fulla potential kräver att vi kan ta tillvara på
medarbetarnas tankar och låta deras kunskap och kompetens bli en motor i
utvecklingsarbetet.
Det är viktigt att det inte sker en överetablering av fysioterapi, det kan leda till
ökat utnyttjande och det är viktigt att det inte sker en geografisk centrering. Den
största överetableringen sker i centrala Stockholm, men även i söderort är det
intressant att få en bild av hur den geografiska etableringen ser ut. Vi önskar
därför att underlagen framöver redogörelse för hur stor etablering som finns i
området där den aktuella etableringen sker.
Miljöpartiet vill att landstinget i Stockholms län ser över möjligheten att styra
den geografiska etableringen för valfrihet för alla och en mer jämlik fördelning
och tillgång av vården.
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