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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2016-05-10

Tid

13.30 – 14.40

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Adriana Haxhimustafa
Nicole Bistoletti
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Edvin Bernhardsson
Alfonso Morales
Linda Älegård
Anders Nordlund
Marit Strand Pettersen

Ersättare

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

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Malin Friberg
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Ulla-Britt Öhman
Tuva Lund
Maria Kjellsdotter Rydinger
Annika Hansén Eriksson
Elisabeth Ulin Karlsson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Amanda Runsiö, Gunilla Benner Forsberg,
Birgitta Rosengren och Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Adriana Haxhimustafa
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Under förmiddagen gjorde sjukvårdsstyrelsen studiebesök hos AISAB
(Ambulanssjukvården i Storstockholm AB), intensivvårdsambulansen
samt hos SOS Alarm.
§ 49

Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Adriana Haxhimustafa (S)
utses att justera protokollet.
§ 50 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen. Påminnelse om besvarande
av skrivelse från V tas upp under Övriga frågor.
§ 51

Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 12 april 2016 och sjukvårdsutskott
söder den 12 april 2016 anmäls.
Minnesanteckningar från samverkansmöten med Nykvarns kommun
den 10 mars 2013, Nynäshamns kommun den 18 mars 2016 och
Tyresö kommun den 11 mars 2016 anmäls.
§ 52 Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi
HSN 2016-0599
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-21
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

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

§ 53 Godkänna ansökan från Style Dent AB inom vårdvalsområdet
allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1512-1401
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
från Style Dent AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-01
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Style Dent AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

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

§ 54 Godkänna tilläggsavtal med Capio Wasa BVC avseende
filialmottagning inom vårdvalsområdet barnavårdscentral
HSN 0909-0831
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att teckna ett tilläggsavtal med Capio Wasa
barnavårdscentral (BVC), gällande en BVC-filial i Lina Hage, Södertälje.
Tilläggsavtalet innehåller en extra ersättning för vissa kostnader som
filialverksamheten medför och tecknas för ett år i taget.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-14
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna ett tilläggsavtal
från och med den 12 juli 2016 för ett år i taget med Capio Wasa BVC
gällande BVC-filial i Lina Hage, Södertälje.

Särskilda uttalanden
S-ledamöterna lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
§ 55 Godkänna förtida upphörande av avtal med SJ Dental AB inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 0910-1352
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdet allmän barn- och
ungdomstandvård med SJ Dental AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-01
Uppsägning av avtal från SJ Dental AB
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal från SJ Dental AB gällande allmän
barn- och ungdomstandvård.
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§ 56 Information om avtalsområdet prehospital vård
Birgitta Rosengren, enheten för prehospital vård och medicinsk service vid
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om de avtalsområden som
enheten ansvarar för.
•
•
•
•
•
•
•

Vägburen ambulans
Ambulanshelikopter och akutläkarbil
Prioritering och dirigering av prehospitala enheter
Liggande persontransporter
Sjukresor
Transport av avlidna
Jourläkarbil

Under dagens studiebesök hos AISAB och SOS Alarm deltar tjänstemän från
enheten för prehospital vård och ger kompletterande information med koppling
till avtalen.
Årsrapport 2015 – Prehospitala verksamheter i Stockholms läns landsting delas
ut och finns även att hämta digitalt från vårdgivarguiden,
http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientnararutiner/ambulanssjukvard/dokument/arsrapport-prehospitala-verksamheter-2015/
I årsrapport 2015 redovisas ekonomi, statistik och andra viktiga verksamhetstal
för det prehospitala verksamhetsområdet.
Birgitta Rosengren informerar även om den framtida inriktningen för den
prehospitala vården 2017-2025. Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 57

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain informerar om:
S:t Görans nya akutmottagning
Den 19 april 2016 invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus
och den 26 april 2016 togs den första patienten emot.
Beslut om glasögonbidrag till barn och unga 8-19 år
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om glasögonbidrag för barn och
unga mellan 8 och 19 år i enlighet med den nya lagen som gäller
från 1 mars. Beslutet innebär att barn och unga mellan 8 och 19 år kan få ett
bidrag på maximalt 800 kronor för glasögon och linser samt synundersökning
där synförändring konstateras och som leder till recept.
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I Stockholms län finns sedan tidigare glasögonbidrag på max 500 kronor för
barn upp till och med 7 år. Detta bidrag ges direkt vid köp av glasögon eller
linser hos de optiker som hanterar bidraget.
Läs mer om glasögonbidragen i respektive åldersgrupp:
http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientnararutiner/glasogonbidrag-till-barn/
Vården under sommaren
Under sommaren kommer chefläkare Anna Nergårdh att löpande informera om
situationen inom hälso- och sjukvården. Rapporterna publiceras på
Vårdgivarguiden och sll.se.
Särskilda informationsinsatser planeras riktade till länets invånare och tillfälliga
besökare under sommaren för att påminna om hur man hittar rätt vård
snabbast.
Under året har flera sjukhus, geriatriska enheter och husläkarmottagningar
samarbetat om att utforma ett förbättrat stöd för bland annat utskrivning. Även
kommunala verksamheter har deltagit. Vårdgivarmöten genomförs under våren
för att förbättra och förstärka sitt samarbete.
Ny rutin vid val av förlossningsenhet
När BB Sophia stänger sin verksamhet den 15 maj 2016 får länet sex
förlossningsenheter istället för sju. I samband med det ska kapaciteten utökas
på de övriga förlossningsenheterna. Landstingets gemensamma arbetsgrupp
som ansvarar för övergången har nu fått uppdraget att sätta en tydligare gräns
för hur många som kan välja en förlossningsenhet en viss vecka. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att det hela tiden finns en samlad kapacitet
inom länet och kommer att vidta ytterligare åtgärder för att utöka kapaciteten
om det behövs.
§ 58 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Sjukvårdsstyrelsen reflekterar över dagens studiebesök hos AISAB med
intensivvårdsambulansen samt hos SOS Alarm. Sjukvårdsstyrelsen framför att
programmet var välplanerat och tackar för intressanta studiebesök hos AISAB
och SOS Alarm. Presentationerna sänds till sjukvårdsstyrelsen.
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§ 59 Övriga frågor
Marit Strand Pettersen (V) påminner om att skrivelsen om listningsstopp och
underkapacitet av husläkarmottagningar i Tyresö kommun (2015-11-17) inte har
besvarats. Marie-Louise Kain framför att förvaltningen återkommer med svar på
skrivelsen.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.

4/2016
§§ 49-59

8 (8)
Sjukvårdsstyrelse Söder

PROTOKOLL
2016-05-10

4/2016
§§ 49-59

Bilaga

Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
2016-05-10
§ 54
HSN 0909-0831

Gällande ” Godkänna tilläggsavtal med Capio Wasa AB avseende
filialmottagning inom vårdvalsområdet barnavårdscentral ”
I juni 2015 togs beslut om att stänga ner den landstingsdrivna BVCverksamheten i Hovsjö i Södertälje, på grund av svårigheter att bemanna, drifta
och få verksamheten att gå runt ekonomiskt. I februari 2016, meddelade Capio
att de hade för avsikt att lägga ner sin BVC-verksamhet Lina Hage, också
lokaliserad i Södertälje. På mindre än ett år kommer antalet BVC:er i Södertälje
att ha minskat från sex till fyra. Det finns anledning att tro att detta är en
oroande trend och att fler aviseringar av stängningar är att vänta.
Efter stora påtryckningar från Socialdemokraterna i Södertälje kommun och i
landstinget har nu en tillfällig lösning om ett tilläggsuppdrag för Capio Wasa AB
avseende en BVC-filial i Lina Hage formulerats. Vi Socialdemokrater välkomnar
detta men menar att det inte löser situationen på längre sikt.
Landstinget måste inse att BVC-verksamheten är central för jämlik hälsa och
integrationen. Vi kan inte lägga ner dessa verksamheter där de behövs som
mest. Istället måste vi förstärka såväl barna- och mödravårdscentralerna. Vi
Socialdemokrater har länge drivit att vi bör ändra ersättningssystemet till BVC
och MVC så att de ersätts utifrån Care Need Index (CNI), det vill säga att
ersättningen ska dimensioneras efter det faktiska vårdbehovet, samt att
landstinget ska skapa förutsättningar för samverkan med kommunens
socialtjänst genom etablering av familjecentraler.
Att tilläggsuppdraget med Capio Wasa AB avseende filialmottagning inom
vårdvalsområdet barnavårdscentral bara gäller ett år, vittnar om att vi kommer
att få återkomma i detta ärende.

