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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2016-10-18

Tid

13.30 – 15.30

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Tuva Lund
Nicole Bistoletti
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Edvin Bernhardsson
Alfonso Morales
Linda Älegård
Marit Strand Pettersen

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

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

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Marie Bladholm
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Marie Fors
Arne Närström
Ola Hägg
Annika Hansén-Eriksson
Elisabeth Ulin Karlsson

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Amanda Runsiö, Gunilla Benner Forsberg,
Cecilia Matzon, Gunnel Wikström, Anne-Marie Norén och
Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Tuva Lund
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Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Tuva Lund (S) utses att
justera protokollet.
§ 96 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 97 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 20 september 2016 och
sjukvårdsutskott söder den 20 september 2016 anmäls. Minnesanteckningar
från samverkansmöten med Haninge kommun den 5 september 2016 och
Södertälje kommun den 8 september 2016 anmäls.
§ 98 Sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse söder 2017
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för sjukvårdsstyrelse söder 2017
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-29
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan 13.30
som starttid för sammanträdena om inget annat anges.
Tisdagen den 7 februari
Tisdagen den 28 mars
Tisdagen den 25 april (heldag)
Tisdagen den 30 maj
Tisdagen den 22 augusti
Tisdagen den 19 september
Tisdagen den 17 oktober (heldag)
Tisdagen den 28 november
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§ 99 Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Danviks rehab
inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi
HSN 2016-3411
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Danviks rehab, inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-12
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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.

Särskilt uttalande
S-, MP- och V-ledamöterna lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
§ 100 Godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
HSN 2016-3481
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom
vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-13
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom
vårdvalsområdet 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.
§ 101 Villkorat godkännande av ansökan från Familjeläkarna i
Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet
med basal hemsjukvård
HSN 2016-4462
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
villkorligt godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gällande
vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-10
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

villkorligt godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
gällande husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till utskottet med
nytt beslutsförslag om ett definitivt godkännande.

8/2016
§§ 95-108

5 (8)
Sjukvårdsstyrelse Söder

PROTOKOLL
2016-10-18

§ 102 Villkorat godkännande av ansökan från Familjeläkarna i
Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet barnavårdscentral
HSN 2016-4476
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
villkorligt godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gällande
vårdvalsområdet barnavårdscentral. Sökanden avser att bedriva verksamhet i
Tungelsta, Haninge.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-10
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

villkorligt godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
gällande barnavårdscentral

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till utskottet med
ett nytt beslutsförslag om ett definitivt godkännande.

§ 103 Uppföljning av primärvårdsrehabilitering och specialiserad
fysioterapi
Gunnel Wikström informerar om uppföljning av avtalsområdet
primärvårdsrehabilitering 2015. Primärvårdsrehabilitering omfattar ett
basuppdrag, tilläggstjänster och tilläggsuppdrag. I presentationen redogörs
bland annat för den geografiska fördelningen i länet, prioriterade målgrupper,
uppdraget och besöksstatistik.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Cecilia Matzon informerar om uppföljning av vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi 2015. Specialiserad fysioterapi omfattar akuta och planerade
rehabiliteringsinsatser i öppen vård. I presentationen redogörs bland annat för
prioriterade målgrupper, antalet avtal, antalet specialiserade fysioterapeuter,
kostnader, besöksstatistik och diagnosrapporteringen.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
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§ 104 Information om och uppföljning av rehabilitering vid
långvarig smärta
Anne-Marie Norén informerar om vårdvalet långvarig smärta med/utan
samsjuklighet och vid utmattningssyndrom samt presenterar uppföljningsdata.
Vårdvalet startade den 1 juni 2015. Revidering av förfrågningsunderlaget pågår.
I presentationen redogörs bland annat för syfte, målgrupper, antalet vårdgivare,
produktionsdata, vissa data ur smärtregistret, några uppföljningsfrågor och
framåtblickar.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 105 Några exempel på framtagna data kring äldre
Gunilla Benner Forsberg informerar om några data som sammanställts om
personer 80 år och äldre, till exempel listade på husläkarmottagning och
läkarinsatser i särskilda boenden, akutmottagningsbesök, diagnostisering,
oplanerade återinskrivningar och primärvårdsrehabilitering.
Sammanställningen har gjorts för att ge en överblick över målgruppen och kan
användas som underlag för diskussioner om kvalitet och arbetssätt med
kommunerna och vårdgivarna. Fortsatt arbete och utveckling av indikatorer för
målgruppen äldre samt en mer fördjupad analys är angeläget.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 106 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain informerar om:
Chef för avdelningen för närsjukvård
Åsa Himmelsköld, avdelningschef för närsjukvården, har utsetts till hälso- och
sjukvårdsdirektör i Landstinget i Uppsala län. Marie-Louise Kain är tillfälligt
förordnad som avdelningschef tills ny har tillsatts.
Fördjupad uppföljning
Fördjupad uppföljning av husläkarmottagningar kommer att genomföras
på 20 husläkarmottagningar. Förvaltningen återkommer under våren 2017 med
information.
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Cancerrehabilitering
Centrum för cancerrehabilitering, som är en del av cancerplanen, har startat och
bygger successivt upp sin verksamhet under 2016 och 2017. Centrumet finns på
Sabbatsbergs sjukhus och drivs av SLSO.
Patientenkät
Resultaten från årets patientenkät ger gott betyg till vården när det gäller
tillgänglighet, stöd och bemötande. Patienternas delaktighet i vården behöver
utvecklas.
Donationsveckan
Donationsveckan ägde rum 10-16 oktober 2016. Syftet var att uppmärksamma
allmänheten på organ- och vävnadsdonation och på vikten av att ta ställning.
Ytterligare information:
http://www.vardgivarguiden.se/nyheter/2016/oktober/donationsveckan-farfler-att-ta-stallning/
§ 107 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Rapport från Marit Strand Pettersen (V), Marie Fors (S) och
Alfonso Morales (S) som deltagit i seminarium om innovationer på Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge, Inspirationsmingel på Inspirationsplatsen,
den 7 oktober 2016. Rapporten anmäls.
§ 108 Övriga frågor
Svar på skrivelse från Vänsterpartiet om situationen på vårdcentralen i
Jordbro, HSN 2016-3146
I hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 2016-08-22 redovisas
förvaltningens svar på skrivelse från Vänsterpartiet angående situationen på
vårdcentralen i Jordbro. Sjukvårdsstyrelsen beslutar att anse skrivelsen besvarad.
Handlingsplan
En uppföljning av sjukvårdsstyrelsens handlingsplan 2016 kommer att göras och
en handlingsplan för 2017 kommer att utarbetas. Sjukvårdsstyrelsens ledamöter
och ersättare är välkomna med förslag, särskilt förslag på studiebesök under
heldagarna i april och oktober 2017. Förslagen kan meddelas till presidiet.
Nästa sammanträde 17 november 2016, förmiddag
Ordförande (M) påminner om att nästa sammanträde den 17 november 2016 är
en torsdag förmiddag.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar dagens
sammanträde avslutat.
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Bilaga
Socialdemokraterna
Miljöpartiet de Gröna
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
2016-10-18
HSN 2016-3411
§ 98

Gällande ”Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB, Danviks rehab,
inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi”
Vi är djupt oroade över att landstingets ekonomi försämras i rask takt pga.
alliansminioritetens ideologiska införande av vårdval där kostnadsutvecklingen
inte kan kontrolleras. Inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi ser vi att
kostnaderna har ökat med 36 % under 2016.
Det är uppenbart mycket svårt att få kontroll på vårdvalens kostnader. Vi tror
inte att det räcker med att sänka ersättningarna för att få bukt med den
skenande kostnadsutvecklingen inom vårdval. Vårdvalen går att utforma bättre,
så att valfriheten kombineras med ekonomiskt ansvar, kvalitet i hela vårdkedjor
och samarbete med den medicinska forskningen. Vi anser att vårdval är
lämpligt bara om kvalitet, tillgänglighet och effektivitet kan värnas.
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