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Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2016-12-20

Tid

13.30–14.45

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ersättare

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

Dick Bengtson
Marie Bladholm
Lars Johansson
Ulla-Britt Öhman
Marie Fors
Maria Kjellsdotter Rydinger
Ola Hägg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Gunilla Benner Forsberg, Eva Hålander,
Annie Sandell, Maria Hägerstrand, Marre Mayr och Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

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

§ 129 Godkännande av dagordning
Fråga från S och C om Ankaret, Haninge, tas upp under Övriga frågor.
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.

§ 130 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 17 november 2016 och
sjukvårdsutskott söder den 17 november 2016 anmäls. Minnesanteckningar från
samverkansmöten med Huddinge kommun den 23 november 2016,
Nacka kommun den 14 oktober 2016, Nykvarns kommun
den 10 november 2016, Nynäshamns kommun den 19 oktober 2016 och
Södertälje kommun den 10 november 2016 anmäls.

§ 131 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från PKD Konsult AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4589
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 PKD Konsult AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi.
Eva Hålander och Annie Sandell informerar om förändringarna i vårdvalet
specialiserad gynekologi. Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
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 PKD Konsult AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen fertilitet och kvalificerat
gynekologiskt ultraljud inklusive åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet
bifogad bilaga 1, från PKD Konsult AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med PKD
Konsult AB, Porslinsvägen 1, Södertälje.

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

§ 132 Godkänna ansökan från Capio Geriatrik AB inom
vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet
HSN 2016-4574
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna en ansökan från Capio Geriatrik AB om att bedriva verksamhet inom
vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-09
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Capio Geriatrik AB gällande vårdval avancerad
sjukvård i hemmet omfattande kommunerna Botkyrka, Haninge,
Huddinge, Nynäshamn, Tyresö, Nacka och Värmdö
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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.

§ 133 Godkänna ansökan från Capio Geriatrik Nacka AB inom
vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet
HSN 2016-3569
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna en ansökan från Capio Geriatrik Nacka AB om att bedriva verksamhet
inom vårdvalsområdet avancerad sjukvård i hemmet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-09
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Capio Geriatrik Nacka AB gällande vårdval
avancerad sjukvård i hemmet omfattande Nacka och Värmdö kommuner

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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§ 134 Godkänna ansökan från Geriatrikspecialisten STH AB inom
vårdvalsområdet läkarinsatser i särskilt boende
HSN 2016-2922
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna en ansökan om att bedriva verksamhet inom vårdvalsområdet
läkarinsatser i särskilt boende.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-09
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Geriatrikspecialisten STH AB gällande
läkarinsatser i särskilt boende

att

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

§ 135 Avslå ansökan från Samaritens Hjärta husläkarmottagning AB
inom vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård
HSN 2016-4444
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
avslå ansökan från Samaritens Hjärta husläkarmottagning AB om att bedriva
verksamhet i Södertälje.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

avslå ansökan från Samaritens Hjärta husläkarmottagning AB gällande
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

§ 136 Förtida upphörande av avtal med Brandbergen Tandvård AB
inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1008-0847
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förvaltningens förslag till beslut om förtida upphörande av
avtal som tecknats enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård med Brandbergen
Tandvård AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-19
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

avtalet med Brandbergen Tandvård AB sägs upp till omedelbart
upphörande.

§ 137 Uppföljning psykiatri
Maria Hägerstrand informerar om uppföljning av den psykiatriska vården 2015
med utblick mot 2016. I presentationen redovisas vårdvolymer, kostnader,
tillgänglighet, utbudsförändringar, upphandlingar, projekt, samverkan och
andra aktuella frågor inom området. Statistik presenteras bland annat avseende
antalet besök och antalet vårddagar per vårdområde och per vårdgivare,
avseende tillgängligheten på telefon och till besök samt avseende kostnaderna
och hur de fördelas.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
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§ 138 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain informerar om:
Rapport – Att etablera en resurs för äldre
Boo vårdcentral i Nacka har byggt upp en särskild resurs för sköra patienter,
främst äldre. Tanken är att bättre kunna möta upp dessa personers ofta
komplexa vård- och omsorgsbehov. I rapporten beskrivs hur mottagningen har
byggts upp vilket gjorts enligt SVEA-modellen (sammanhållen vård genom
enhetliga arbetssätt). Rapporten sänds till sjukvårdsstyrelsen.
Planeringen av vården under jul- och nyårshelgerna
Chefläkare Anna Nergårdh håller i planering och rapportering av läget i vården
inför storhelgerna. Planeringen av vården sker i samverkan med kommunerna.
Hittills har två lägesrapporter publicerats på sll.se och vardgivarguiden.se
Upphandling basal hemsjukvård kvällar, nätter, helger
Upphandlingen av basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger är nu avslutad. De
nya avtalen träder i kraft den 1 maj 2017. De antagna vårdgivarna är följande:
Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Södertälje:

PR Vård hemsjukvård AB (samma vårdgivare som utför vården i dag)
Haninge, Nynäshamn och Tyresö: PR Vård hemsjukvård AB (i dag utförs
vården av Legevisitten)
Nacka, Värmdö: Private Nursing Sweden AB (i dag utförs vården av Aleris)
Säsongsinfluensan
De senaste veckorna har antalet fall av influensa ökat, sannolikt ett tecken på att
årets influensaepidemi är igång. Många äldre har drabbats.
Vårdval geriatrik skjuts upp
Planen var att införa vårdvalet 2018. Nu ändras tidplanen då flera delar av
vården för äldre utreds samtidigt som det pågår förändringar i vårdstrukturen i
stort. Vårdvalet behöver anpassas till exempelvis utredningarna om
kommunalisering av hemsjukvården och hur det akuta omhändertagandet
utformas samt översynen av sammanhållen vård och omsorg. I och med att
införandet av vårdvalet flyttas fram, senast till 2020, genomförs en förnyad
upphandling av geriatrisk öppen- och slutenvård vid Dalens sjukhus och
Handens sjukhus eftersom dessa avtal inte kan förlängas längre.
§ 139 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Inga rapporter anmäls vid dagens sammanträde.
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§ 140 Övriga frågor
Ankaret, Haninge
Med anledning av översyner av detaljplaner i Haninge kommun frågar
Anders Nordlund (S) och Ulla-Britt Öhman (C) om den psykiatriska verksamheten
Ankaret berörs och hur det är tänkt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen undersöker
och återkommer i frågan.
God jul och gott nytt år
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla och önskar sjukvårdsstyrelsen
god jul och gott nytt år och överlämnar blommor till tjänstemännen.
2:e vice ordförande Tuva Lund (S) tackar ordförande för det gångna året och
önskar god jul och gott nytt år.
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.

