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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2016-11-17

Tid

9.30-10.45

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Tuva Lund
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Edvin Bernhardsson
Alfonso Morales
Anders Nordlund
Marit Strand Pettersen

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
§§ 116-127

Ersättare

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

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Marie Bladholm
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Ulla-Britt Öhman
Marie Fors
Arne Närström
Ola Hägg
Annika Hansén-Eriksson

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande §§ 109-115
§§ 124-127
Tjänstgörande

Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Gunilla Benner Forsberg, Birgitta Cornelius
och Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Tuva Lund
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§ 109 Val av justerare
Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Tuva Lund (S) utses att
justera protokollet.

§ 110 Godkännande av dagordning
Fråga från V tas upp under Övriga frågor. Sjukvårdsstyrelsen godkänner
dagordningen.

§ 111 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 18 oktober 2016 och sjukvårdsutskott
söder den 18 oktober 2016 anmäls. Minnesanteckningar från samverkansmöten
med Botkyrka kommun den 22 september 2016, Huddinge kommun
den 26 september 2016, Nykvarns kommun den 8 september 2016, Salems
kommun den 23 september 2016, Tyresö kommun den 14 september 2016 och
Värmdö kommun den 5 september 2016 anmäls.

§ 112 Utse representanter till samrådsmöten med
Huddinge kommun och Salems kommun
HSN 1501-0012
Ärendebeskrivning
Sjukvårdsstyrelse söder har regelbundna samrådsmöten med kommunerna i
södra länet, i enlighet med samverkansavtal som reglerar formerna för
samverkan. Mötesplaneringen sker tillsammans med respektive kommun.
Sjukvårdsstyrelsen representeras av presidiet och några ledamöter som
sjukvårdsstyrelsen utser på förslag av presidiet.
Adriana Haxhimustafa (S) och Andreas Dahl (S) har befriats från sina uppdrag i
sjukvårdsstyrelse söder. Presidiet föreslår nya representanter till
samrådsmötena med Huddinge kommun och Salems kommun.
Beslutsunderlag
Presidiets förslag, 2016-10-27

3 (13)
Sjukvårdsstyrelse Söder

PROTOKOLL
2016-11-17

Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till presidiets förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen beslutar
att

utse representanter till samrådsmöten med Huddinge kommun och
Salems kommun enligt presidiets förslag.
Huddinge kommun
Arne Närström (S)
Salems kommun
Ola Hägg (S)

§ 113 Godkänna ansökan från Aleris AB inom vårdvalsområdet
primärvårdsrehabilitering
HSN 2016-4258
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-06
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Aleris 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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§ 114 Godkänna ansökan från Haninge Fysiocenter AB inom
vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
HSN 2016-4393
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-05
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Haninge Fysiocenter 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.

§ 115 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Familjeläkarna i
Saltsjöbaden AB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi
HSN 2016-4437
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nytt förfrågningsunderlag för vårdval
specialiserad gynekologi från och med den 1 januari 2017. Ärendet innehåller
förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökan
om tilläggsuppdrag och åtaganden från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan om åtaganden inom basuppdrag om uppföljning av
patienter som behandlats för gynekologisk cancer samt dysplasier/atypier
utredning av cellförändringar från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag fertilitet enligt till
tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB, Byvägen 52, Saltsjöbaden.

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.

§ 116 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB,
Handen, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4370
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nytt förfrågningsunderlag för vårdval
specialiserad gynekologi från och med den 1 januari 2017. Ärendet innehåller
förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökan
om tilläggsuppdrag och åtaganden från Aleris AB, Handen inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi. Ärendet innehåller även förslag om
att godkänna upphörande av tilläggsuppdrag enligt regelboken specialiserad
gynekologisk vård som utgår 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
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Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna upphörande av tilläggsuppdrag dagkirurgiska ingrepp för Aleris
AB, Handen i enlighet med utgående regelboken inom specialiserad
gynekologisk vård

att

godkänna ansökan om åtaganden inom basuppdrag om uppföljning av
patienter som behandlats för gynekologisk cancer samt dysplasier/atypier
utredning av cellförändringar från Aleris AB, Handen i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen kirurgi inklusive åtaganden
enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Aleris AB, Handen i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Aleris AB,
Dalarövägen 6, Handen.

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.

§ 117 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB, Nacka
Närsjukhus, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4371
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nytt förfrågningsunderlag för vårdval
specialiserad gynekologi från och med den 1 januari 2017. Ärendet innehåller
förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökan
om tilläggsuppdrag och åtaganden från Aleris AB, Nacka närsjukhus inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi. Ärendet innehåller även förslag om
att godkänna upphörande av tilläggsuppdrag enligt regelboken specialiserad
gynekologisk vård som utgår 2016-12-31.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna upphörande av tilläggsuppdragen medicinska och kirurgiska
aborter, dagkirurgiska ingrepp samt tilläggsuppdrag större kirurgiska
ingrepp för Aleris AB, Nacka närsjukhus i enlighet med utgående
regelboken inom specialiserad gynekologisk vård

att

godkänna ansökan om åtaganden inom basuppdrag om medicinska
aborter, uppföljning av patienter som behandlats för gynekologisk cancer
samt dysplasier/atypier utredning av cellförändringar från Aleris AB,
Nacka närsjukhus i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad
gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen kirurgi, fertilitet samt
uroterapeutisk utredning och behandling, inklusive åtaganden enligt till
tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Aleris AB, Nacka närsjukhus i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Aleris AB,
Nacka närsjukhus, Lasarettsvägen 4, Nacka.

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.

§ 118 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från VårbyCare AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4495
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nytt förfrågningsunderlag för vårdval
specialiserad gynekologi från och med den 1 januari 2017. Ärendet innehåller
förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökan
om tilläggsuppdrag och åtaganden från Vårbycare AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan om åtaganden inom basuppdrag om uppföljning av
patienter som behandlats för gynekologisk cancer samt dysplasier/atypier
utredning av cellförändringar från Vårbycare AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag fertilitet enligt till
tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Vårbycare i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Vårbycare AB, Botkyrkavägen 4, Vårby.

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.

§ 119 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Oxbackskliniken
AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4380
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nytt förfrågningsunderlag för vårdval
specialiserad gynekologi från och med den 1 januari 2017. Ärendet innehåller
förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna ansökan
om tilläggsuppdrag och åtaganden från Oxbackskliniken AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan om åtaganden inom basuppdrag om uppföljning av
patienter som behandlats för gynekologisk cancer samt dysplasier/atypier
utredning av cellförändringar från Oxbackskliniken AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag fertilitet inklusive åtaganden enligt
till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Oxbackskliniken AB i enlighet
med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Oxbackskliniken AB, Lagmansvägen 14, Södertälje.

Deltar inte i beslutet
Marit Strand Pettersen (V) deltar inte i beslutet.

§ 120 Godkänna ansökan från Lunatandläkarna AB inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-2849
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
från Lunatandläkarna AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-28
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Lunatandläkarna AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkänd
vårdgivare.
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§ 121 Godkänna ansökan från Värmdö Tandläkarna AB inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-3860
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
från Värmdö Tandläkarna AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-04
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Värmdö Tandläkarna AB gällande allmän barnoch ungdomstandvård

att

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

§ 122 Godkänna 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),
godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gällande
vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-19
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 gällande
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

att

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

§ 123 Godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
inom vårdvalsområdet barnavårdscentral
HSN 2016-4476
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gällande
vårdvalsområdet barnavårdscentral.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-19
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gällande
barnavårdscentral

att

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

§ 124 Journalen via nätet
Birgitta Cornelius informerar om projektet journalen via nätet enligt beslut att
tillgängliggöra journalinformation för direktåtkomst. Journalen via nätet är en
prioriterad e-tjänst. Ett av målen för projektet är att journalen via nätet ska var
införd hos landstingsägda och privata vårdgivare som använder Take Care som
journalsystem i slutet av 2017.
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Handens vårdcentral är en av fyra vårdcentraler som testar tjänsten. De övriga
är Axelsbergs vårdcentral, Capio Ringens vårdcentral och Capio Serafens
vårdcentral.
Förväntade effekter är att patienten ska ha kunskap om sin vård, sin behandling
och veta alternativen. Patienten ska ha möjlighet att uppleva kontroll, det vill
säga kunna påverka sin egen situation. Patienten ska vara delaktig och kunna
medverka med sina synpunkter och ta beslut. Journalen via nätet stärker
patientens rättigheter och delaktighet i sin egen vårdprocess. Journalen via
nätet ger möjlighet till en mera jämlik dialog mellan vårdprofessionen och
patienten. En informerad och delaktig patient med kunskap om sin vård ökar
kvalitén i vårdmöten.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 125 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain informerar om:
E-hälsotjänster
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram pedagogiskt
informationsmaterial till vårdgivare.
Sjuktransportbilar stärker ambulanssjukvården
Ambulansflottan har utökats med tre nya fordon. Dessa sjuktransportenheter
ska avlasta ambulanssjukvården så att de ordinarie ambulanserna i högre
utsträckning ska kunna fokusera på akuta uppdrag.
Förbrukningshjälpmedel
En händelseanalys av upphandlingen om förbrukningshjälpmedel (OneMed)
har genomförts. Ett förbättringsarbete kring upphandlingar och ett
handlingsprogram för bättre upphandlingar har påbörjats inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Länk till utredningen på sll.se är:
http://www.sll.se/Global/Bilagor%20till%20nyheter/2016/Utredning%20om%
20avtal%20avseende%20f%C3%B6rbrukningshj%C3%A4lpmedel.pdf
Ny chef för avdelningen för närsjukvård
Ny avdelningschef för närsjukvård blir Anna Ingmanson som efterträder
Åsa Himmelsköld. Anna Ingmanson kommer närmast från Norrtälje
kommunstyrelsekontor.
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Verksamhet för sprututbyte blir permanent
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 25 oktober 2016 att den
mottagning för sprututbyte som funnits på försök sedan april 2013 ska bli en
permanent verksamhet.
Öron-, näs- och halsmottagningen, Södertälje sjukhus
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har från S-kansliet fått önskemål om att
sjukvårdsstyrelsen informeras om stängningen av öron-, näs- och
halsmottagningen vid Södertälje sjukhus. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
svarar att mottagningen är stängd. Öroncenter Södertälje AB startar verksamhet
med bland annat operationer på Södertälje sjukhus i början av december 2016.
§ 126 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Inga rapporter anmäls vid dagens sammanträde.
§ 127 Övriga frågor
Gynekologisk mottagning i Nynäshamn
Marit Strand Pettersen (V) ställer frågor om att verksamheten har reducerats vid
den gynekologiska mottagningen i Nynäshamn som drivs av Södertälje sjukhus.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer med information vid kommande
sammanträde.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och förklarar dagens
sammanträde avslutat.
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