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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö
Datum

2014-08-19

Tid

14.00 – 15.45

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(KD)
(S)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(S)
(S)
(MP)

Marie Ljungberg Schött
Margareta Åkerberg
Petra Larsson
Pia Helleday
Inger Akalla
Kristina Almqvist
Gunilla Thorsson
Johan Heinonen
Lowisa Anderzon
Yvonne Andersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(FP)
(FP)
(S)
(MP)

Jane Gustavsson
Fatima Nur
Pia Närman
Magnus Dannqvist
Ingbritt Söderlind Lindblad

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Olle Olofsson, Görel Karlsson, Mats Ek, Elisabeth Höglund,
Sofia Bergman Örberg, Louise Ollas Olsson och
Lykke Ask-Harborg.

Justerat

Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet

Lykke Ask-Harborg

Petra Larsson
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Val av justerare

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande
Petra Larsson (S) utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§3

Föregående sammanträdesprotokoll

Protokoll från sjukvårdsstyrelse och sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
140603 anmäls och läggs till handlingarna.
§4

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman
140617 anmäls och läggs till handlingarna.
§5

Förvaltningen informerar

Olle Olofsson informerar kort om sommarsituationen som varit och meddelar att
förvaltningen hittills fått signaler som visar att det varit en ansträngd arbetssituation på
många akutsjukhus. En längre och mer djupgående rapport kommer att
sammanställas av chefsläkare Anna Nergårdh längre fram och förvaltningen
återkommer då med mer information.
Olle uppmärksammar Demensdagen som äger rum den 11 september samt öppet hus
på Nya Karolinska Solna, den 30 augusti. Länkar till hemsidor och anmälningsplats
skickas ut efter sammanträdet.
Följande material kommer att skickas ut efter sammanträdet:
-Förteckning över listade vårdgivare som är godkända inom de olika vårdvalsområdena.
-Tandhälsorapporten 2013.
-Broschyren ”Rätt till vård”, angående vård till tillståndslösa.
-BUS-brev nr 4, samverkan mellan kommuner och landsting kring barn i behov av
särskilt stöd.
-Tabell med antalet listade vid länets husläkarmottagningar (skickas ut först i
september).
Barnhälsovårdens årsrapport 2013 delas ut.
Slutligen besvarar Olle några frågor som uppkommit på tidigare sammanträden, bland
annat gällande BUP Brommaplan samt belastningsregistret.

3 (13)
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö

§6

PROTOKOLL
2014-08-19

6/2014
§§ 1-19

Förslag att teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt
lagen om läkarvårdsersättning
HSN 1401-0009, HSN 1402-0230, HSN 1401-0094

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)
teckna samverkansavtal med vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
genomfört annonsering för två ersättningsetableringar enligt sjukvårdsutskottets
tidigare beslut att inleda förfarande om ersättningsetablering. Förvaltningen föreslår
att sjukvårdsutskottet beslutar att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna
samverkansavtal med de vårdgivare som uppfyllt villkoren i ansökningsinbjudan och
som uppgett det högsta priset för de verksamheter som är aktuella till försäljning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-04
Ärende om ersättningsetablering
Sammanställningar över utvärderade ansökningar
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna samverkansavtal med de
sökande som uppfyllt samtliga krav i ansökningsinbjudan och uppgett det högsta
priset för de aktuella verksamheterna enligt bilagor 1, 1 A-B i tjänsteutlåtandet

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Petra Larsson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
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Förslag att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 1401-0009, HSN 0902-0160, HSN 1407-0877

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en ansökan om ersättningsetablering.
I ärendet föreslår hälso- och sjukvårdsdirektören att Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö
beslutar att inte inleda förfarande om ersättningsetablering i enlighet med lag
(1993:1651) om läkarvårdsersättning samt av Hälso-och sjukvårdsnämnden, den 17
mars 2009, beslutad tillämpning (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-04
Ärende om ersättningsetablering
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

inte inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom
allmänmedicin Gunnar Nerell

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Petra Larsson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
§8

Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen
om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi
HSN 1401-0009, HSN 0902-0160, HSN 1405-0685, HSN 1406-0741,
HSN 1406-0742, HSN 1407-0876

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot fyra anmälningar om
ersättningsetableringar. I alla fyra ärendena föreslår hälso- och sjukvårdsdirektören
att Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö beslutar att inleda förfarande om
ersättningsetablering i enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)
och lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi samt av Hälso- och
sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutad tillämpning (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-04
Ärenden om ersättningsetablering
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

inleda förfarande om ersättningsetablering för legitimerad fysioterapeut
Sinikka Auvinen Johnsson

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom allmän psykiatri
Anna Hederus Gårdholm

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom reumatologi
Anna Nordenstedt Ranby

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom allmänmedicin
Olof Lindström

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Petra Larsson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
§9

Godkännande av förtida upphörande av avtal inom allmän
barn- och ungdomstandvård
HSN 1401-0079, HSN 0910-1303, HSN 0910-1091, HSN 0912-1582

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom allmän barn- och ungdomstandvård för
Tandläkare Peeter Pukk Stockholm-Globen AB, Tandläkare Ylva Eliasson AB och
Tandläkare Ulf Branke.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-30
Uppsägning av avtal från Tandläkare Peeter Pukk Stockholm-Globen AB
Uppsägning av avtal från Tandläkare Ylva Eliasson AB
Uppsägning av avtal från Tandläkare Ulf Branke
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna förtida upphörade av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård
för Tandläkare Peeter Pukk Stockholm-Globen AB
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att

godkänna förtida upphörade av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård
för Tandläkare Ylva Eliasson AB

att

godkänna förtida upphörade av avtal inom allmän barn- och ungdomstandvård
för Tandläkare Ulf Branke

att

omedelbart justera beslutet.

§ 10 Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom
allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1401-0079, HSN 1405-0653
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag
(2008:962) Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan inom allmän barn- och ungdomstandvård från PT Care AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-04
Förslag till godkännande av ansökningar inom allmän barn- och ungdomstandvård
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från PT Care AB gällande allmän barn- och ungdomstandvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 11 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen om
valfrihetssystem inom vårdvalsområdet planerad specialiserad
rehabilitering inom området neurologi
HSN 0903-0291, HSN 0912-1641
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna förtida upphörande av avtal för AB Wintergreen med verksamhet i
Värmland avseende planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-12
Vårdgivarens begäran om förtida upphörande 2014-05-28
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ett förtida upphörande från och med 2014-08-20 av avtal inom
vårdval planerad specialiserad rehabilitering inom området neurologi för
AB Wintergreen med verksamhet i Värmland

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Petra Larsson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.

§ 12 Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om
valfrihetssystem inom vårdvalsområdena gynekologi,
ögonsjukvård samt ortopedi och handkirurgi
HSN 1401-0076, HSN 1304-0488, HSN 1406-0777, HSN 1406-8110,
HSN 1404-0519, HSN 1105-0426, HSN 1405-0619, HSN 1401-0138
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar inom vårdvalsområdena gynekologi, ögonsjukvård samt
ortopedi och handkirurgi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-04
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Specialistläkare Nära Dig i Vårberg AB
gällande gynekologi

att

godkänna ansökan från Stockholms kvinnoklinik AB gällande gynekologi

att

godkänna ansökan från Shanexa Medico AB gällande gynekologi
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att

godkänna ansökan från Medicus Eyecare AB gällande ögonsjukvård

att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande ögonsjukvård

att

godkänna ansökan från Stockholm Hand & Fotkirurgikliniken AB
gällande ortopedi och handkirurgi

att

godkänna ansökan från Vildvittra AB gällande ortopedi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkända vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.
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Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet gällande
gynekologi, det vill säga, de tre första att-satserna.

§ 13 Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem inom
rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och
för utmattningssyndrom
HSN 1404-0564, HSN 1404-1566, HSN 1405-0687
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar om rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och för utmattningssyndrom.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-07-07
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökningar från PBM Sweden AB gällande rehabilitering vid långvarig
smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

att

godkänna ansökan från Smärtkliniken, Capio S:t Görans sjukhus AB, gällande
rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för
utmattningssyndrom

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkända vårdgivare
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omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Petra Larsson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
§ 14 Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem
inom specialiserad fysioterapi, logopedi samt primär
hörselrehabilitering
HSN 1401-0124, HSN 1403-0476, HSN 1405-0701, HSN 1406-0747,
HSN 1404-0528, HSN 1406-0733, HSN 1404-0531, HSN 1405-0688,
HSN 1406-0748
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar inom specialiserad fysioterapi, logopedi och primär
hörselrehabilitering. Med yrkestitlarna fysioterapeut och legitimerad fysioterapeut
avses även sjukgymnast respektive legitimerad sjukgymnast.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-18
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Stockholm Spine Center gällande
specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Bettina Hillborg Hälsa För Hela Dig gällande
specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Ulrika Larsson gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Athletic High Fysioterapi & Idrottsrehab gällande
specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Stensängens Sjukgymnastik gällande specialiserad
fysioterapi

att

godkänna ansökan från Ewa Panahi gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Stockholms Stamningscenter HB gällande logopedi
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att

godkänna ansökan från Avesina Healthcare AB gällande primär
hörselrehabilitering

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkända
vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet gällande
logopedi, det vill säga, att-sats nummer sju.

§ 15 Godkännande av ansökningar enligt lagen om valfrihetssystem
inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 1402-0296, HSN 1404-0532, HSN 1405-0692
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-19
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Aldaher Barnmottagning AB gällande
barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

att

godkänna ansökan från Odenplans Barnmottagning AB gällande
barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
godkända vårdgivare

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
Petra Larsson (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
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§ 16 Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lagen
om valfrihetssystem inom vårdvalsområde fotsjukvård
HSN 1002-0166
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att bevilja förtida upphörande av avtal mellan
Stockholms läns landsting och Ortopedian AB, fotsjukvård Ortopedia i Järva.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-08-12
Begäran om förtida upphörande
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna begäran från Ortopedian AB om förtida upphörande av
avtalet gällande fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
§ 17 Uppföljning av husläkarmottagningarna i Stockholms stad
och Ekerö kommun
Elisabeth Höglund, samordnare på avdelningen för allmänmedicin, informerar
om uppföljningen av husläkarmottagningarna i länet.
Presentationen tar bland annat upp följande:
- hur uppföljningen genomförts
- hur vårdutbudet ser ut i dagsläget
- besöksutvecklingen
- positiva resultat
- förbättrings- och bevakningsområden
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
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§ 18 Benskörhet
Mats Ek, allmänmedicin, informerar om osteoporos (benskörhet).
Presentationen tar bland annat upp följande:
- Skelettets utveckling
- De vanligaste frakturerna
- Definitionen av benskörhet
- Olika behandlingssätt
- Forskning
- Riskfaktorer
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 19 Övriga frågor
Marie Ljungberg Schött lämnar för Moderaterna, Folkpartiet och
Kristdemokraternas vägar, en skrivelse (bilaga 1) till förvaltningen angående
RFSL och verksamheten Transit. Petra Larsson anmäler för Socialdemokraterna,
att de ställer sig bakom skrivelsen. Yvonne Andersson anmäler för Miljöpartiet,
att de ställer sig bakom skrivelsen.
/Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar styrelsen och förklarar
sammanträdet avslutat.
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BILAGA 1

Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö
Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna

SKRIVELSE
2014-08-19

RFSL och verksamheten Transit
RFSL driver en verksamhet som kallas Transit. Verksamheten vänder sig i första hand
till unga transsexuella och ska vara en trygg mötesplats men också ge möjlighet att få
träffa psykolog. Under PRIDE-veckan uppmärksammade RFSL oss om att deras projekt
har en ansträngd ekonomi och har svårt att upprätthålla verksamheten.
Vi ser med oro på detta eftersom unga transpersoner, inte sällan, upplever psykisk
ohälsa, ibland förenat med suicidrisk.
Förvaltningen ges därför i uppdrag att kontakta RFSL i avsikt att skyndsamt se över
möjligheterna att trygga verksamheten Transit.
Marie Ljungberg Schött, mfl (M)
Margaretha Åkerberg, (KD)
Gunilla Thorsson, mfl (FP)

