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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2016-03-08

Tid

13.30 – 16.00

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(L)
(S)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(V)

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Adriana Haxhimustafa
Nicole Bistoletti
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Alfonso Morales
Linda Älegård
Marit Strand Pettersen

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(L)
(C)
(S)
(S)
(MP)

Dick Bengtson
Malin Friberg
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Marie Fors
Maria Kjellsdotter Rydinger
Annika Hansén Eriksson

Tjänstgörande

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Gunilla Benner Forsberg, Marre Mayr,
Kjell Bjerrehorn, Carin Bokedal 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.
§ 22 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 23 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 2 februari 2016 och sjukvårdsutskott
söder den 2 februari 2016 anmäls.
§ 24 Handlingsplan Sjukvårdsstyrelse söder 2016
HSN 1512-1509
Ärendebeskrivning
Förslag till handlingsplan för sjukvårdsstyrelse söder 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-02-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

godkänna förslag till handlingsplan för sjukvårdsstyrelse söder 2016.

§ 25 Godkänna ansökan från Tandläkare Robel Hanna i Södertälje
AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-0043
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
från Tandläkare Robel Hanna i Södertälje AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-02-15
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas.
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Tandläkare Robel Hanna i Södertälje AB gällande
allmän barn- och ungdomstandvård

att

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

§ 26 Godkänna ansökan från Tandfix Robel Hanna AB inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-0044
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
från Tandfix Robel Hanna AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-02-15
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Tandfix Robel Hanna AB gällande allmän barnoch ungdomstandvård

att

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

§ 27 Godkänna förtida upphörande av vårdavtal med Brandbergens
Fotvård inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 0707-0674
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av vårdavtal om
fotsjukvård mellan Stockholms läns landsting och Brandbergens Fotvård i
Haninge.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-27
Vårdgivarens framställan
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal om fotsjukvård med Brandbergens
Fotvård med giltighet från 1 augusti 2016.

§ 28 Inte inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen om
läkarvårdsersättning för vårdgivaren Roger Stadra inom
området allmänmedicin
HSN 2016-0028
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningstetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår 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, 2016-02-19
Ärende om ersättningsetablering
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

inte inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom
allmänmedicin Roger Stadra.
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§ 29 Tandhälsan hos barn och ungdomar
Kjell Bjerrehorn informerar om resultaten i rapporten Tandhälsan hos barn och
ungdomar i Stockholms län 2014. Uppföljningen av tandhälsan omfattar barn
och ungdomar i åldrarna 3, 7, 13 och 19 år i Stockholms län. Presentationen
innehåller bland annat utvecklingen av karies hos barn och ungdomar, WHO:s
mål för tandhälsa och tandhälsan i olika vårdbehovsområden.
Sammantaget har tandhälsan förbättrats över tid. Stockholms läns landsting når
WHO:s mål för tandhälsa för 12-åringar. Andelen barn med kariesskadade
tänder är störst i vårdbehovsområdena 3 och 4.
Rapporten sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 30 Psykisk ohälsa bland unga – Projektet YAM ett hälsofrämjande
och preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga
Carin Bokedal informerar om YAM (Youth aware of mental health) – ett
program för skolelever som bland annat genom emotionell inlärning utvecklar
färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskap om psykisk hälsa.
Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska
självmordshandlingarna bland skolelever. YAM har redan prövats i tio EUländer med goda resultat både vad gäller minskat antal självmordsförsök och
minskad frekvens av depressioner.
Skolor i Stockholms län blir nu först ut i Sverige att erbjudas insatsen.
Ansvariga för programmet är NASP vid Karolinska Institutet och Stockholms
läns landsting. Carin Bokedal är projektansvarig för Stockholms läns landsting.
Ytterligare information finns på www.sll.se/yam.
§ 31 Rapport om stöd på BVC vid misstanke att barn far illa
Marie-Louise Kain informerar om resultaten i rapporten Stöd på BVC vid
misstanke om att barn far illa – kartläggning i Stockholms län. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har i samband med uppföljning av BVC-verksamheterna
undersökt sjuksköterskornas behov av stöd i arbetet med barn som riskerar att
fara illa och för att leva upp till kraven i socialtjänstlagen. Undersökningen har
gjorts genom en web-enkät i maj 2015.
Undersökningen visar att det i flera avseenden finns behov att förbättra stödet
till sjuksköterskor på BVC när de misstänker att barn far illa. Det framgår även
att samverkan specifikt med socialtjänsten är av stort värde. Rapporten kan
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utgöra underlag för alla berörda parter till att diskutera hur samverkan kan
förbättras.
Rapporten sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 32 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain informerar om:
BVC Lina Hage
Capio har ansökt om att säga upp avtalet om BVC i Lina Hage, Södertälje, på
grund av svårigheter att rekrytera personal till verksamheten. Landstinget och
kommunen för diskussioner om att hitta lösningar i samverkan för att trygga
BVC-verksamhet för barnen och föräldrarna i området. Sjukvårdsstyrelsen
diskuterar förslag till lösningar.
Skrivelse om konsekvensbeskrivningar i tjänsteutlåtanden
Med anledning av en skrivelse från Socialdemokraterna om vilken slags analys
som görs med anledning av konsekvensbeskrivningstexterna i tjänsteutlåtanden
om att godkänna vårdgivare fick sjukvårdsstyrelsen i februari information om
vilka bedömningar förvaltningen gör i förslagen att godkänna vårdgivare. Avslag
på ansökningar grundar sig enbart på respektive vårdvalsområdes
förfrågningsunderlag. Skälen för avslag är i huvudsak brister i de sökandes
ekonomi, lokaler, kompetens och kvalitet.
Som komplettering till den tidigare informationen redogör Marie-Louise Kain för
arbetssättet vid analyser av ekonomiska konsekvenser, konsekvenser för
patientsäkerheten, konsekvenser för jämställd och jämlik vård samt
miljökonsekvenser. Skrivelsen anses med detta besvarad.
Kontroller inför nya avtal med vårdgivare
Granskningen av nya vårdgivare och ägare sker enligt etablerade rutiner.
Kreditupplysning via Bisnode/Soliditet inhämtas alltid. Vid behov hämtas
information från den senaste årsredovisningen. I normalfallet görs granskning av
styrelsen som företräder företaget, inte av ägarna. Löpande uppföljning görs via
prenumerationstjänst hos Bisnode/Soliditet.
Vaccinbrist - lägesrapport
Vaccinbristen ser ut att ha lättat. Det finns god tillgång till fyrvalent vaccin
(till 5-åringar). Det finns ingen brist på vaccin mot tuberkulos. Allmänt ser
situationen ljusare ut inför hösten.
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Zikavirus
Spridning av zikavirus sker framförallt i syd- och mellanamerika samt i Karibien. I de
flesta fall är infektionen mild eller symtomfri men det finns en oro för komplikationer
vid infektion hos gravida. Gravida bör i kontakt med vården överväga om de ska resa
till områden där utbrott pågår. Information om zikavirus finns på
www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/sjukdomar/zikavirus.
Hälsoundersökningar av flyktingar
Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning med
hälsosamtal och provtagning (smittskydd). Hälsoundersökningen ska göras så snart
som möjligt efter ankomsten till Sverige. Sex vårdcentraler har ett särskilt uppdrag
att göra hälsoundersökningar för asylsökande. De gör även besök på asylboendena.
Ytterligare information finns på
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/asylmigration-halsoundersokning
ASiH
Från den 1 april 2016 gäller nya villkor för vårdgivare inom vårdvalsområdet
avancerad sjukvård i hemmet (ASiH). Capio Geriatrik Nacka AB och Capio
ASIH Dalen har inte accepterat de ändrade villkoren och därmed sagt upp
avtalet. Avtalet upphör att gälla efter uppsägningstiden på tolv månader.
Hälso- och sjukvårdsstatistik per kommun i södra länet
Hälso- och sjukvårdsstatistik har sammanfattats och kommer att tas med till
kommunsamverkan. Materialet som är specificerat per kommun skickas till
sjukvårdsstyrelsen.
§ 33 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Natasha Ringbloms (M) rapporter från konferenserna om Folkhälsorapport 2015
den 13 november 2015 samt Genus i vården den 27 november 2015 anmäls.
§ 34 Övriga frågor
Ordförande Gunilla Helmerson (M) informerar att sjukvårdsstyrelsernas
gemensamma konferens blir den 28 september 2016 klockan 13.00-17.00.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.

