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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2015-11-17

Tid

13.30 – 15.45

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Adriana Haxhimustafa
Nicole Bistoletti
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Alfonso Morales
Anders Nordlund
Fredrik Olsson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

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

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

Tjänstgörande
Tjänstgörande §§ 111-114
Tjänstgörande §§ 112-114

Ersättare

§§ 102-110
§§ 102-111

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Jessica Nilsson, Ann Eva Askensten,
Birgitta Hjelte, Catharina Lernstad, Conny Gabrielsson,
Sigrun Garay Sevelin, Gustav Rålenius och Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Adriana Haxhimustafa
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§ 102 Val av justerare
Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Adriana Haxhimustafa (S)
utses att justera protokollet.
§ 103 Godkännande av dagordning
Ordförande (M) informerar att skrivelser från S och V tas upp under
Övriga frågor. Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 104 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 13 oktober 2015 och sjukvårdsutskott
söder den 13 oktober 2015 anmäls.
Minnesanteckningar från samverkansmöten med Haninge kommun
den 14 september 2015, Huddinge kommun den 30 september 2015, Salems
kommun den 10 september 2015, Södertälje kommun den 8 september 2015
och Tyresö kommun den 3 september 2015 anmäls.
Sjukvårdsstyrelsen kommer att följa utvecklingen av försöket med
vårdplaneringar via videolänk mellan Tyresö kommun och Handengeriatriken.
§ 105 Sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse söder 2016
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse söder 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-29
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan 13.30
som starttid för sammanträdena om inget annat anges.
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Tisdagen den 2 februari
Tisdagen den 8 mars
Tisdagen den 12 april
Tisdagen den 10 maj (heldag)
Tisdagen den 7 juni
Tisdagen den 23 augusti
Tisdagen den 20 september (heldag)
Tisdagen den 18 oktober
Torsdagen den 17 november (klockan 09.30)
Tisdagen den 20 december
§ 106 Val av representant till samrådsmöten med Södertälje
kommun
Sjukvårdsstyrelsen beslutar att utse Annika Hansén Eriksson (MP) till
representant i samrådsmöten med Södertälje kommun efter Linda Älegård (S)
som befriats från uppdraget.
§ 107 Samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem
respektive Södertälje
HSN 1510-1216, HSN 1510-1217, HSN 1510-1218, HSN 1510-1219,
HSN 1510-1220
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till samverkansavtal mellan Stockholms läns
landsting, genom sjukvårdsstyrelse söder och kommunerna Botkyrka, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem respektive Södertälje för tiden 1 juli 2015 till och med
30 juni 2019.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-26
Förslag till samverkansavtal mellan Stockholms läns landsting, genom
sjukvårdsstyrelse söder och kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem respektive Södertälje
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna samverkansavtalen mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem respektive
Södertälje för tiden 1 juli 2015 till och med 30 juni 2019

att

uppdra åt ordförande i sjukvårdsutskott söder att teckna
samverkansavtalen.

§ 108 Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterpi
HSN 1501-0033, HSN 1509-1077, HSN 1509-1083, HSN 1509-1088,
HSN 1509-1071
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-15
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Merrifield Physio AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

godkänna ansökan från Sport & Rehab Södertälje AB gällande
specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Aktiv Hälsa Monika Buksowicz gällande
specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Sara Broby gällande specialiserad fysioterapi
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uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkända
vårdgivare.

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Fredrik Olsson (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 1).
§ 109 Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
primärvårdsrehabilitering
HSN 1501-0033, HSN 1503-0383
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan inom primärvårdsrehabilitering.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-19
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från MåBra Hälsa AB gällande
primärvårdsrehabilitering

att

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

Deltar inte i beslutet
S-ledamöterna deltar inte i beslutet.
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.
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§ 110 Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad
kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
HSN 1508-1003
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Capio Geriatrik AB avseende specialiserad kirurgisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus.
Birgitta Hjelte och Catharina Lernstad informerar om de nya vårdvalsområdena
specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus och
specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-20
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Capio Geriatrik AB gällande specialiserad
kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

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.
Särskilt uttalande
Fredrik Olsson (MP) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga 2).
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§ 111 Uppföljning vuxenpsykiatri
Conny Gabrielsson informerar övergripande om utvecklingen inom den
vuxenpsykiatriska vården och avtal med privata vårdgivare som är föremål för
upphandlingar samt nya förutsättningar när Nya Karolinska Solna öppnar och
förändringar framförallt inom den slutna psykiatriska vården de närmaste åren.
Sigrun Garay Sevelin och Gustaf Rålenius informerar om uppföljning av den
vuxenpsykiatriska vården 2014 och särskilt om verksamheterna i södra länet.
Redovisningen omfattar bland annat avtalsuppföljning inom den öppna vården
och den vuxenpsykiatriska specialistvården såsom omfattning, innehåll,
uppföljning av kostnader och kvalitet, delaktighet, valfrihet och utveckling.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 112 Förvaltningen informerar
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden 3 november
anmäls och läggs till handlingarna.
Marie-Louise Kain informerar om:
Verksamheter med tilläggsuppdraget psykisk ohälsa hos barn och unga
Rudans vårdcentral i Haninge med filialmottagning i Nynäshamn har blivit
godkänd för att bedriva vård enligt tilläggsuppdraget psykisk ohälsa hos barn
och unga.
Sammanhållen vård och omsorg
Chefläkare Anna Nergårdh leder arbetet med sammanhållen vård och omsorg
under jul- och nyårshelgerna.
Vaccinering mot influensa
Årets vaccinering mot säsongsinfluensa har startat. Vaccinationen är gratis för
den som har vissa typer av kronisk sjukdom, är gravid eller är över 65 år.
Vårdutbudsförändringar
Närakuten Nacka Forum som drivs av husläkarmottagningarna i Nacka och
Värmdö planerar för avveckling under 2016. De ansvariga har haft problem med
att bemanna mottagningen. Förvaltningens bedömning är att behovet av
närakutverksamhet tillgodoses genom närakuten vid Nacka sjukhus.
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§ 113 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Natasha Ringbloms (M) rapport från konferensen Att undanröja hinder,
den 27 maj 2015, anmäls.
§ 114 Övriga frågor
Adriana Haxhimustafa (S) överlämnar för S-gruppen en skrivelse med frågor
gällande behovet av bättre underlag vid beslut om vårdval.
Marit Strand Pettersen (V) överlämnar en skrivelse med frågor om listningsstopp
och underkapacitet av husläkarmottagningar i Tyresö kommun.
Förvaltningen återkommer.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.
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Bilaga 1
Miljöpartiet de Gröna

Särskilt uttalande
2015-11-17
HSN 1501-0033
§ 108

Godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi
Miljöpartiet de Gröna tycker att det är positivt med valfrihet i vården.
Miljöpartiet vill att landstinget prioriterar folkhälsan, rehabilitering och
habilitering, och här är fysioterapeuter en viktig yrkesgrupp och ett viktigt
vårdval.
Vi vill också att vårdvalen ska vara patientens hälsoval. Det betyder att
patienten ska ha möjlighet att utifrån sin egen bedömning välja den vårdgivare
som de anser bäst passa deras behov. Det betyder också att det ska finnas
möjlighet att välja vård i sin närhet. Den största överetableringen sker idag i
centrala Stockholm, samtidigt som etableringen i andra områden är låg. Det
skulle vara intressant att få en bild av hur den geografiska etableringen ser ut i
Söderort. Miljöpartiet vill att beslutsunderlagen framöver redogör för hur stor
etablering som finns i området där den aktuella etableringen sker.
Miljöpartiet vill också att landstinget i Stockholms län ser över möjliheten att
styra den geografiska etableringen för valfrihet för alla och en mer jämlik
fördelning och tillgång i vården.
På senare tid har sjukvården fått kritik för att vårdvalen är kostnadsdrivande
och beslut har tagits om neddragningar på en rad befintliga vårdval. För vårdval
specialiserad fysioterapi föreslogs bland annat en prisjustering motsvarande
fem procent från den 1 juni 2015. Hur har detta förslag slagit ut? Miljöpartiet
önskar en redovisning av kostnadsutvecklingen för specialiserad fysioterapi och
en mer avancerad analys av behovet av kostnadskontroll.
Vi vill påpeka att vi tycker att det är obekvämt att i sjukvårdsstyrelserna
fortsätta ta beslut om vårdval som direkt leder till ökade kostnader för
landstinget. Det finns ett stort behov av att utreda möjligheten att begränsa
kostnadsutvecklingen och att en översyn görs av samtliga vårdval.
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Bilaga 2
Miljöpartiet de Gröna

Särskilt uttalande
2015-11-17
HSN 1508-1003
§ 110

Godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad kirurgisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus
Vi sa nej till beslutet att införa vårdval inom specialiserad kirurgisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus, vi deltog därför inte i beslutet om
förfrågningsunderlag och deltar därför inte i beslutet om att godkänna ansökan
inom samma vårdval.
Ett grundläggande problem med vårdvalet inom specialistvården är svårigheten
att styra resurser och kapacitet inom ramen för de stora behov av just styrning
som Stockholms läns landsting har i dagsläget vad gäller Framtidens hälso- och
sjukvård.
Vårdval splittrar verksamheter där vi mer än någonsin behöver samordning.
Genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvård med utfasning från
akutsjukhusen och införande av nätverkssjukvården gynnas av en
sammanhållen vård, vi är därför emot införande av fler vårdval i detta läge.
Vårdval riskerar också att bidra till stuprörsorganisationer när Framtidens
hälso- och sjukvård tvärtom understryker behovet av gränsöverskridande
teambaserade strukturer.
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