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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2016-09-20

Tid

13.30 – 15.00

Plats

Konferensrum, Gustavsbergs vårdcentral

Ledamöter

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

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Alfonso Morales
Linda Älegård
Marit Strand Pettersen

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

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Marie Bladholm
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Ulla-Britt Öhman
Marie Fors
Maria Kjellsdotter Rydinger
Annika Hansén-Eriksson
Elisabeth Ulin Karlsson

Ersättare

Ordförande
1:e vice ordförande
§§ 86-91

Tjänstgörande §§ 92-94

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Linda Ottebjer, Marina Skarbövik och
Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Marie Fors
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Under förmiddagen gjorde sjukvårdsstyrelsen studiebesök på
Gustavsbergs vårdcentral och fick information från vårdcentralschefen
Kersti Ejeby och hennes medarbetare om äldremottagningen,
studentmottagningen (akademisk vårdcentral) samt om Hamnen,
mottagningen för stöd till barn, unga och föräldrar.
§ 86

Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och tjänstgörande ersättare Marie Fors (S) utses att
justera protokollet.
§ 87 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 88 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 23 augusti 2016 och sjukvårdsutskott
söder den 23 augusti 2016 anmäls.
§ 89 Avslå ansökan från Ajour omsorg AB inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
HSN 2016-2255
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
avslå ansökan från Ajour omsorg AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-07-06
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

avslå ansökan från Ajour omsorg AB gällande husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård.
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§ 90 Inte inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare
inom allmänmedicin, Roger Stadra, enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 2016-3595
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att
sjukvårdsutskott söder beslutar att inte inleda förfarande om
ersättningsetablering i enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning
(LOL) samt den av hälso- och sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutade
tillämpningen (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-19
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.

§ 91 Uppföljning 2015 av husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård
Linda Ottebjer informerar om uppföljning av husläkarverksamheten 2015 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 och fördjupade granskningar. Presentationen visar
resultaten från den strukturerade årliga uppföljningen, såsom vårdutbudet,
besöksutvecklingen och resultaten inom andra viktiga uppföljningsområden.
Som förbättrings- och bevakningsområden nämns främst läkar- och
distriktssköterskebemanningen, tillgängligheten, läkemedelsgenomgångar, förskrivning
av läkemedel exempelvis antibiotika och omhändertagande av kroniskt sjuka.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
I samband med uppföljningen av husläkarverksamheten i södra länet kommenterade
förvaltningen situationen i Tungelsta med anledning av att vårdgivaren har sagt upp
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avtalet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka
och lösa situationen för de listade vid Tungelsta vårdcentral och att säkerställa att även
de patienter som i dag är listade vid närliggande vårdcentraler får tillgång till en vård
med hög tillgänglighet och kvalitet.
§ 92 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain informerar om:
Sammanfattande rapport om vården under sommaren 2016
Chefläkare Anna Nergårdh har sammanfattat vården under sommaren i en
rapport som publicerats på sll.se. Inom den geriatriska vården var flera platser
öppna denna sommar än sommaren 2015. Situationen vid akutsjukhusen har
periodvis varit mycket anstängd. Inom förlossningsvården har det goda
samarbetet mellan förlossningsenheterna lyfts fram.
Assisterad befruktning
Sedan den 1 april 2016 ska ensamstående kvinnor få hjälp med assisterad
befruktning enligt lag. Nu beslutar Stockholms läns landsting om att samma
regler som gäller för par även ska gälla för ensamstående.
Förbrukningshjälpmedel – avtalet med OneMed
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens upphandling av förbrukningshjälpmedel
(stödstrumpor och andra förbrukningshjälpmedel) har diskuterats den senaste
tiden. En händelseanalys för att klargöra vad som hänt under hela processen ska
genomföras. Slutsatserna ska ligga till grund för att göra bättre upphandlingar
med tydligare avtal som minskar risken för att det ska finnas utrymme för olika
tolkningar.
Seminarium om innovationer i vården
Den 7 oktober 2016 hålls ett innovations- och inspirationsseminarium på
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Länken till information och
anmälan sänds ut per e-post till alla i sjukvårdsstyrelsen.
§ 93 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Marit Strand Pettersens (V) rapport från seminariet Missar vi målen med
missbruks- och beroendevården? – uppföljning av resultaten ur ett patient- och
brukarperspektiv, den 25 augusti 2016 anmäls.
§ 94 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde. Ordförande Gunilla
Helmerson (M) tackar alla och förklarar dagens sammanträde avslutat.

