1 (9)
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö

PROTOKOLL
2014-10-08

7/2014
§§ 1-15

Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö
Datum

2014-10-08

Tid

14.00 – 15.20

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Margareta Åkerberg
Petra Larsson
Mattias Kereztesi
Kristina Almqvist
Gunilla Thorsson
Lisa Holmgren
Lowisa Anderzon
Yvonne Andersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(FP)
(FP)
(S)

Fatima Nur
Pia Närman
Mervi Mäkinen Andersson

tjänstgörande
tjänstgörande
tjänstgörande

Övriga

Görel Karlsson, Catharina Johansson, Marite Sandström,
Lena Waller, Mitra Nordén 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
140819 anmäls och läggs till handlingarna.
§4

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN

Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman
140930 anmäls och läggs till handlingarna.
Lowisa Anderzon (S) efterfrågar mer och tydligare information om arbetet kring
nationell patientöversikt och undrar hur långt man, inom Stockholms län har kommit i
processen.
Yvonne Andersson (MP) efterfrågar information om BB Sophia och hur det går med
förflyttningar mellan dem och Karolinska. Yvonne önskar även få en djupare dragning
om logopediverksamheterna och den revision som pågår kring dessa just nu.
Förvaltningen tar med sig frågorna och ber om att få återkomma med svaren.
§5

Förvaltningen informerar

Görel Karlsson informerar kort om de listade husläkarmottagningarna i Stockholms
stad och Ekerö kommun, en sammanställning skickas ut efter sammanträdet.
Vidare informerar Görel om första linjens psykiatri för barn och unga, vilket är ett
tilläggsuppdrag som gäller från och med den 1 februari 2014 och som gör det möjligt
för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar samt husläkarmottagningar att
ansöka om att få bedriva denna vård. I Stockholms stad och Ekerö kommun finns det i
dagsläget 10 mottagningar som är beviljade detta tilläggsuppdrag. (Beslut om detta
tilläggsuppdrag tas på tjänstemananivå och rapporteras sedan till styrelsen.)
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Den 1 september 2014 öppnades länets första hälsomottagning. Mottagningen är
placerad i Handen i Haninge kommun och ytterligare två hälsomottagningar planeras
öppna senare i år. Hälsomottagningarna är specialistmottagningar som behandlar
personer som behöver omfattande insatser för att förändra ohälsosamma
levnadsvanor. Det kan röra sig om otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor,
tobaksbruk eller riskbruk av alkohol.
Oroligheterna i Rinkeby och dess påverkan på vårdcentralen samt både BVC och MVC
nämns. Förvaltningen samverkar med verksamhetscheferna, SLSO, Västerortspolisen,
Locum, Stockholms stad och socialtjänsten för att på bästa möjliga sätt får ordning i
området så att både vårdpersonal, patienter och leverantörer känner sig trygga.
Slutligen informerar Görel om den just nu pågående donationsveckan som
arrangeras av bland annat de lokala sjukhusen. Föreläsningar och olika kampanjer
kring organ- och vävnadsdonation erbjuds.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens direktör Catarina Andersson Forsman slutade sin
tjänst den 30 september i år och fram tills att en ny direktör är tillsatt kommer tidigare
chefsläkare Henrik Almkvist att gå in i rollen som tillförordnad hälso- och
sjukvårdsdirektör.
Följande material kommer att skickas ut efter sammanträdet:
-rapport från Hjärt- och lungfonden
-rapport om psykosociala insatser på husläkarmottagningarna
-rättelse av bilagorna i rapporten från Barnhälsovården 2013
§6

Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom
allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1401-0079, HSN 1209-1105

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
avslå ansökan inom allmän barn- och ungdomstandvård från Hassan Korjeh.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-01
Förslag till avslag av ansökningar
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

avslå ansökan från Hassan Korjeh

att

omedelbart justera beslutet.
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Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem
inom allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1401-0079, HSN 1407-0948

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom allmän barn- och ungdomstandvård från Tandläkare
Katariina Nerg AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-08
Förslag till godkännande av ansökningar
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Tandläkare Katariina Nerg AB gällande allmän
barn- och ungdomstandvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§8

Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt
lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet primär
hörselrehabilitering
HSN 1109-0995

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal för
Audionomerna & Hörsam AB för mottagningen Audionomerna Stockholm City
avseende primär hörselrehabilitering.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-09
Begäran om förtida upphörande
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
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att

godkänna förtida upphörande av avtal med Audionomerna & Hörsam AB
för mottagningen Audionomerna Stockholm City

att

omedelbart justera beslutet.
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Förslag att godkänna ansökningar enligt lagen om
valfrihetssystem inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 1401-0073, HSN 1405-0640, HSN 1408-1079

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB respektive Sussis Glada
Fötter gällande vårdvalsområdet fotsjukvård. Familjeläkarna avser bedriva
verksamhet i Kista och Sussis Glada Fötter avser bedriva verksamhet i Enskede.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-12
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB gällande fotsjukvård

att

godkänna ansökan från Sussis Glada Fötter gällande fotsjukvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Yvonne Andersson (MP) anmäler att Miljöpartiet inte deltar i beslutet.
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Godkännande av ansökningar enligt lagen om
valfrihetssystem inom specialiserad fysioterapi,
logopedi samt primär hörselrehabilitering
HSN 1401-0124, HSN 1407-0875, HSN 1407-0889,
HSN 1407-0921, HSN 1408-1081

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökningar inom specialiserad fysioterapi, logopedi samt primär
hörselrehabilitering. Med yrkestitlarna fysioterapeut och legitimerad fysioterapeut
avses även sjukgymnast respektive legitimerad sjukgymnast.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-16
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Cottage Mill AB gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från A O Sjukgymnastik gällande specialiserad fysioterapi

att

godkänna ansökan från Resursteamet i Stockholm AB gällande logopedi

att

godkänna ansökan från Hör i Sverige 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 att-sats
nummer tre, rörande logopedi.
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Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal
enligt lagen om valfrihetssystem inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 1206-0795

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt l
ag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi mellan Stockholms läns landsting och Jeanette Berggren.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-16
Vårdgivarens begäran om förtida upphörande
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Jeanette Berggren gällande förtida upphörande
av avtal inom vårdvalsområde specialiserad fysioterapi från och med 2014-10-08

att

omedelbart justera beslutet.

§ 12

Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering
enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 1401-0009, HSN 1408-1031, HSN 1408-1096

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot två anmälningar om
ersättningsetablering. I båda ärendena föreslår Hälso- och sjukvårdsdirektören
att Sjukvårdsutskott Stockholm Ekerö beslutar att inleda förfarande om
ersättningsetablering i enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)
samt av Hälso- och sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutad tillämpning
(HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 2014-09-17
Ärenden om ersättningsetablering
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholm Ekerö besluta

8 (9)
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö

PROTOKOLL
2014-10-08

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom allmänmedicin
Björn Johnsson

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom allmänkirurgi
Evert Sundien

att

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

§ 13

Svar på skrivelse från Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet
Liberalerna, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet om RFSL och verksamheten Transit
HSN 1408-1099

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö föreslår Moderata
Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna och Miljöpariet att förvaltningen kontaktar RFSL för
att skyndsamt se över möjligheterna att trygga verksamheten Transit.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-05
Skrivelse från M, FP, KD, S och MP
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholm Ekerö beslutar
att

anse skrivelsen besvarad.

§ 14 Uppföljning av de geriatriska mottagningarna, läkarinsatser i
särskilda boende, avancerad sjukvård i hemmet och specialiserad
palliativ slutenvård
Catharina Johansson, Lena Waller och Marite Sandström, alla från enheten för
geriatrik på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen presenterar uppföljningen av de
verksamheter som finns på enheten, det vill säga specialiserad palliativ slutenvård
(SPSV), avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), läkarinsatser i särskilda boende och
geriatriska mottagningar.
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Ett förtydligande vad gäller direktintag görs och tidigare frågor ställda av politikerna
kring detta besvaras.
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen samt den skriftliga rapporten av
uppföljningen.
§ 15 Övriga frågor
Ordförande Marie Ljungberg Schött informerar om den kommande
styrelsekonferensen som återkommer varje år. Detta år äger konferensen rum den 20
november på World Trade Center. Inbjudan och program har skickats ut och Marie
uppmanar folk till att anmäla sig.
*Mervi Mäkinen Andersson (S) anmäler en fråga gällande äldre med funktionshinder.
Hur hanterar förvaltningen frågor kring svårskötta äldre?
-Förvaltningen ber om att få återkomma i sak.
*Lowisa Anderzon (S) påpekar att fler än en av de vårdmottagningar hon besökt inte
har informationsmaterial från Patientnämnden tillgänglig.
-Förvaltningen svara att denna information ska finnas tillgänglig på alla
vårdmottagningar och att man dels som landstingspolitiker och även som privatperson
kan uppmärksamma detta till personalen i receptionen eller kontakta Patientnämnden
och upplysa dem om att material saknas.

/Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar styrelsen och förklarar
sammanträdet avslutat.

