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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse Söder
Datum

2015-08-17

Tid

13.30 – 15.30

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson

(M)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(S)

Nicole Bistoletti
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Alfonso Morales
Linda Älegård
Anders Nordlund

(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
Tuva Lund
Annika Hansén Eriksson
Marit Strand Pettersen

Ersättare

Ordförande, jäv § 71
1:e vice ordförande,
mötesordförande § 71
Jäv § 71
Jäv § 71
Jäv § 71
Jäv § 71
Jäv § 71

Tjänstgörande § 71
Tjänstgörande § 71
Tjänstgörande § 71
Tjänstgörande § 71
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande § 71
Tjänstgörande § 71
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Peter Lundqvist, Elisabeth Höglund och
Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson Alfonso Morales Jessica Ericsson Anders Nordlund
§§ 68-70, §§ 72-79 §§ 68-70, §§ 72-79 § 71
§ 71

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom
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Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och ledamot Alfonso Morales (S) utses att justera
protokollet avseende paragraferna 68-70 och paragraferna 72-79. Förste vice
ordförande Jessica Ericsson (FP) och ledamot Anders Nordlund (S) utses att justera
protokollet avseende paragraf 71.
§ 69 Godkännande av dagordning
Ordförande Gunilla Helmerson (M) informerar att frågor från
Annika Hansén Eriksson (MP) behandlas under Övriga frågor.
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 70 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse Söder och sjukvårdsutskott Söder
den 15 juni 2015 anmäls.
Minnesanteckningar från samverkansmöten med Botkyrka kommun
den 15 juni 2015, Haninge kommun den 25 maj 2015, Salems kommun
den 1 juni 2015 och Tyresö kommun den 9 juni 2015 anmäls.
§ 71 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,
Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje,
Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn
HSN 1501-0188
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem
(HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra
Södertörn för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet för styrelserna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-01 (rättelse utdelad)
Årsredovisningar för 2014 inklusive revisionsberättelser och granskning av
externa revisorer för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem
(HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och Östra
Södertörn
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
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att

godkänna årsredovisningarna för 2014 från samordningsförbunden
Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje,
Södra Roslagen, VärmSam och Östra Södertörn

att

bevilja styrelserna för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och
Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, Södra Roslagen, VärmSam och
Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2014

att

omedelbart justera beslutet.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Gunilla Helmerson (M), Nicole Bistoletti (M),
Anne-Marie Larsson (M), Natasha Ringblom (M), Alfonso Morales (S) och
Linda Älegård (S) i behandlingen och beslutet av ärendet.
§ 72 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 1501-0033, HSN 1505-0660
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-15
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från FysioCure Sweden AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

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

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
S-ledamöterna lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.
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§ 73 Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän
barn- och ungdomstandvård
HSN 1501-0024, HSN 1503-0341
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom allmän barn- och ungdomstandvård för Tandläkare
Håkan Boström AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-29
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Tandläkare Håkan Boström AB gällande allmän
barn- och ungdomstandvård

att

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

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
S-ledamöterna lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.
§ 74 Förslag att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 1501-0039, HSN 1505-0664
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. I ärendet föreslår hälso- och sjukvårdsdirektören att
sjukvårdsutskott Söder beslutar att inte inleda förfarande om
ersättningsetablering i enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
(LOL) samt av hälso- och sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutad
tillämpning (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-15
Ärende om ersättningsetablering
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Förslag till beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

inte inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom
allmänmedicin Roger Stadra.

§ 75 Vårdval husläkarverksamhet – en tillbakablick
Peter Lundqvist informerar om vårdvalet husläkarverksamhet och presenterar
en tillbakablick från starten 2008 då syftet var att öka tillgängligheten,
öka mångfalden, öka valfriheten samt att skapa konkurrens och lika rättigheter.
Uppdraget var väldefinierat och omfattade mottagningsverksamhet, närakut,
basal hemsjukvård, första linjens psykiatri och enhetlig ersättningsmodell med
hög andel prestationsrelaterad ersättning. Därefter presenterar han de
viktigaste förändringarna i vårdvalet sedan starten och redogör för hur syftet
har uppnåtts.
Prioriterade utvecklingsområden inom vårdvalet gäller det akuta
omhändertagandet, omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa,
omhändertagandet av kroniskt sjuka och vårdtunga patientgrupper.
Avslutningsvis informeras sjukvårdsstyrelsen om huvudinriktningen i pågående
arbete med att utveckla uppföljnings- och ersättningsmodellen både kortsiktigt
och långsiktigt.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 76 Uppföljning av husläkarverksamheten 2014
Elisabeth Höglund informerar om uppföljning av husläkarverksamheten 2014 både
övergripande för hela länet och lokalt för södra länet. I uppföljningen ingår löpande
uppföljning, ekonomisk uppföljning, uppföljning av nya vårdgivare, strukturerad årlig
uppföljning, oanmälda besök, fördjupade granskningar och beställarrevision.
Presentationen tar upp utvecklingen av vårdutbudet, besöksutvecklingen och resultaten
inom andra viktiga uppföljningsområden.
Som förbättrings- och bevakningsområden nämns främst läkar- och
distriktssköterskebemanningen, att minska variationer mellan vårdgivarna,
läkemedelsgenomgångar, antibiotikaförskrivningen, registrering och rapportering för
ersättning, registrering i nationella vårdregister, vårdplaneringar, återinskrivningar i
sluten vård och samverkan med andra vård- och omsorgsgivare.
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Uppföljningen i södra länet visar att ingen vårdutbudsförändring har skett under 2014,
totalt finns 55 husläkarmottagningar. Besöksutvecklingen följer länets utveckling men är
något högre avseende psykosociala insatser. Utvecklingen avseende hemsjukvådsbesök
är högre än länets och förväntas öka ytterligare.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 77

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain informerar om:
Vården i sommar
Det har periodvis varit en ansträngd situation på många håll inom vården under
sommaren. Chefläkaren har regelbundet presenterat aktuella rapporter om
läget. I början av hösten kommer en slutlig sammanställning.
Nya namn inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Barbro Naroskyin är ny hälso- och sjukvårdsdirektör. Mikael Borin är
biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och ny avdelningschef för
verksamhetsstyrning och stöd (ersätter Henrik Gaunitz som är vice VD för
Landstingshuset i Stockholm AB – LISAB). Kitty Kook Wennberg är ny
avdelningschef för somatisk specialistvård (ersätter Leif Karnström som går i
pension). Björn Wettermark är tillfälligt förordnad som avdelningschef för
utvecklingsavdelningen (ersätter Kitty Kook Wennberg). Anna Nergårdh är
chefläkare för Stockholms läns landsting och ställföreträdande
landstingsdirektör. Magnus Thyberg är tillfälligt förordnad som avdelningschef
för medicinsk stab (ersätter Anna Nergårdh). Henrik Almkvist är tillfälligt
förordnad som chefläkare för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Läsplattor
Under senhösten införs elektroniska utskick av handlingar till
sjukvårdsstyrelser och programberedningar enligt hälso- och
sjukvårdsnämndens beslut i juni. Ledamöterna och ersättarna kommer
antingen att få låna läsplattor eller få en app till de egna läsplattorna.
Namnet Mina vårdkontakter byts ut
Namnet Mina vårdkontakter ersätts med 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort
Landstinget kommer under hösten att införa elektronisk hantering av
högkostnadsskydd och frikort. Syftet är att skapa ett system som gör det enklare
för patienterna samtidigt som administrationen minskar hos vårdgivarna.
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Nya patientavgifter från 1 juli 2015
Avgiften för besök hos fysioterapeut, kiropraktor, arbetsterapeut, dietist och
naprapat höjs. Samtidigt ändras avgiften för vissa hjälpmedel.
Nya rapporter
• Riksrevisionskontorets granskning om staten har gett vårdgivarna
tillräckliga förutsättningar att främja en hög patientsäkerhet
• Nytt regionalt vårdprogram om hälsofrämjande levnadsvanor
• Sverigebarometern från RFSU jämför ungdomsmottagningarnas
öppettider under sommaren
§ 78 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Inga rapporter finns att behandla vid dagens sammanträde. Ordförande
påminner om rapporter från seminariet Att undanröja hinder, den 27 maj.
§ 79 Övriga frågor
Annika Hansén Eriksson (MP) frågar om personalläge/bemanningsläge under
sommaren i vården och om stabsläge på Södertälje sjukhus. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen återkommer på nästa sammanträde.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.
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Bilaga
Socialdemokraterna

Protokollsanteckning
2015-08-17
HSN 1501-0033
HSN 1501-0024
§ 72
§ 73

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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