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§ 271 Val av justerare
Ordförande Inger Akalla (M) och 2:e vice ordförande Petra Larsson (S) utses
att justera protokollet.
§ 272 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 273 Anmälan av protokoll och handlingar
- Protokoll med bilagor från sjukvårdsstyrelse Stockholms
stad och Ekerö 2016-11-09 anmäls och läggs till handlingarna
- Minnesanteckningar med bilagor från samrådsmöte med Hässelby- Vällingby
2016-10-05
- Minnesanteckningar med bilagor från samrådsmöte med Spånga-Tensta
2016-11-08
- Minnesanteckningar med bilagor från samrådsmöte med Norrmalm
2016-11-09
§ 274 Information om barn- och ungdomspsykiatrin
Eva Bohlin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP. Presentationen innehåller en översikt över de vårdenheter
som finns inom BUP. Dessutom presenteras förändringar i avtal 2016, med insatser
efter neuropsykiatrisk utredning. Eva redogör vidare för antal patienter år 2015 jämfört
med 2016 inom BUP, tillgänglighet 1 januari-31 oktober, produktion och vårdgivarnas
planerade åtgärder. Presentationen innehåller även information om övergripande
fokusområden, prioriteringar, BUP och nyanlända/ensamkommande barn och BUP
och första linjen, besök asylsökande och fördelningen av asylsökande som besöker
BUP-mottagningar samt information om BUS-samverkan.
Samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns på Vårdgivarguiden, se

http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/avtalsinformation/vardvalstockholm/barn--och-ungdomsmedicinska-mottagningar/dok/
samverkansrutiner/
Presentationen skickas ut till sjukvårdsstyrelsen.
§ 275 Förvaltningen informerar

Anna Ingmanson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, är ny ansvarig tjänsteman i
sjukvårdsstyrelsen. Hon kommer närmast från Norrtälje kommun. Anna Ingmanson
har arbetat som huvudsekreterare i den statliga utredningen om effektivt
resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, Effektiv vård, och har även arbetat på
Sveriges kommuner och landsting som chef inom avdelningen för vård och omsorg.
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Planeringen av vården inför vinterhelgerna. Chefläkare Anna Nergårdh håller i
planering och rapportering av läget i vården inför storhelgerna. Planeringen av vården
sker i samverkan med kommunerna. Det är viktigt att tillsammans söka lösningar för
att vägleda vart man vänder sig vid behov av vårdkontakt och att planera för patienter
som skrivs ut. Tillgången till förlossningsenheter för den som ska föda barn under
vinterhelgen är tillräcklig, men ojämnt fördelad över länet.
Vårdval geriatrik flyttas fram. Planen att införa vårdval geriatrik flyttas fram från
2018 till senast 2020. Vårdvalet behöver anpassas till förvaltningens översyn av
samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, kommunaliseringen av hemsjukvården och hur det akuta omhändertagandet i länet utformas.
Uppföljning från tidigare möten – listning på Rosenlunds vårdcentral.
Under hösten framkom att Rosenlunds vårdcentral skickat ut felaktig listningsinformation till boende i närområdet. Avtalshandläggaren har varit i kontakt med
husläkarmottagningen och tagit fram information i ärendet som skickas ut till
sjukvårdsstyrelsen (se under Förvaltningen informerar på surfplattan).
Uppföljning från tidigare möten – fråga från V angående Rosenlunds
vårdcentral
Vänsterpartiet ställde på mötet den 9 november en fråga om Rosenlunds vårdcentral
och dess äldremottagning. Frågan uppkom efter ett brev från en anhörig som inte fått
kontakt med mottagningen. Avtalshandläggaren har haft kontakt med den anhörige
vars mor har fått kontakt med mottagningen och nu får hjälp. Se dokument Angående
frågor från Västerpartiet om Rosenlunds vårdcentral som skickas ut till
sjukvårdsstyrelsen (se under Förvaltningen informerar på surfplattan).
Uppföljning från tidigare möten – listning. Stämmer det att husläkarmottagningen kan säga nej till olistade som vill komma på ett bokat besök men att de däremot
måste säga ja till akuta besök för olistade?
Nej, helt olistade patienter har rätt till såväl akuta besök som till planerad vård.
Årsredovisning och handlingsplan. Vad har styrelsen gjort under 2016? Vad
planeras inför 2017? På sjukvårdsstyrelsens första möte i februari 2017 fattas beslut
om årsredovisning 2016 samt handlingsplan 2017.
HSN-nytt. I surfplattan finns en ny mapp som heter HSN-nytt. Där kommer HSNnytt, förvaltningens nyhetsbrev till vårdgivare att finnas. HSN-nytt utkommer efter
varje sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden.
En resurs för äldre på Boo vårdcentral har skapats för sköra, främst äldre,
patienter. Tanken är att bättre kunna möta upp dessa personers ofta komplexa vårdoch omsorgsbehov. Nu finns en rapport som beskriver hur mottagningen har byggts
upp, vilket gjorts enligt SVEA-modellen, med stöd av Nestor FoU-center. Rapporten
skickas ut till sjukvårdsstyrelsen. Se under Förvaltningen informerar på surfplattan.
Upphandlingen av basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger är nu
avslutad. De nya avtalen träder i kraft den 1 maj 2017. Upphandlingen är geografiskt
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uppdelad på åtta områden och de antagna vårdgivarna är oförändrade inom styrelsens
ansvarsområden:
Innerstaden (Norrmalm, Södermalm, Kungsholmen och Östermalm) - PR Vård
hemsjukvård AB (samma vårdgivare utför vården i dag)
Söderort (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Skarpnäck,
Skärholmen, Älvsjö) - PR Vård hemsjukvård AB (samma vårdgivare utför vården i
dag)
Västerort (Bromma, Ekerö, Hässelby-Vällingby, Kista-Rinkeby, Solna, Spånga-Tensta,
Sundbyberg - Praktikertjänst N.Ä.R.A AB (samma vårdgivare utför vården i dag)
Säsongsstart för influensastatistiken. De senaste veckorna har antalet fall av
influensa, framför allt influensa A, ökat kraftigt. Ungefär tre fjärdedelar av fallen är
65 år eller äldre. Den stadiga ökningen av antalet fall är sannolikt ett tecken på att
årets influensaepidemi nu är igång. Säsongsstatistik för influensa 2016 skickas ut till
sjukvårdsstyrelsen. Se under Förvaltningen informerar på surfplattan.
Listade patienter på husläkarmottagningar. En tabell över antalet listade på
husläkarmottagningarna i Stockholms stad och Ekerö kommun under oktober och
november 2016 skickas ut till sjukvårdsstyrelsen. Se under Förvaltningen informerar
på surfplattan.
Vårdutbudsförändringar
Nya vårdgivare inom tilläggsuppdraget psykisk ohälsa hos barn och unga är:
- Hälsans vårdcentral Tensta (Spånga-Tensta)
- Familjeläkarna i Husby (Rinkeby-Kista)
Vårdgivare som avsagt sig tilläggsuppdraget: Hässelby vårdcentral.
Den 1 december flyttade Vasamamma barnmorskemottagning (vårdval
barnmorskemottagning) till nya lokaler. Flytten gick från Hälsingegatan 2 till
Upplandsgatan 34.
§ 276 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
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från Capio Geriatrik AB gällande vårdval avancerad sjukvård i
hemmet omfattande stadsdelarna Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, EnskedeÅrsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Älvsjö, Södermalm, Kungsholmen, Norrmalm
och Östermalm

att

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

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 277 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
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från Capio Geriatrik Nacka AB gällande vårdval avancerad
sjukvård i hemmet omfattande stadsdelarna Skärholmen, HägerstenLiljeholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck och Älvsjö inom
Stockholms stad

att

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

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
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Godkänna ansökan från Alva Barnklinik AB inom vårdvalsområdet
barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 2016-4508

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna en ansökan från Alva barnklinik AB om att bedriva verksamhet inom
vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård med tilläggsuppdragen
utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt ADHD
på Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm (Norrmalm).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-09
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från Alva barnklinik AB gällande barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård med tilläggsuppdragen utredning, behandling
och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt ADHD på Sabbatsbergs
sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm (Norrmalm)

att

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

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 279 Godkänna ansökan från Barnallergologen M. M. AB inom
vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 2016-4466
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Barnallergologen M.M. AB om att bedriva
verksamhet inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård på
Arbetargatan 26, 112 45 Stockholm (Kungsholmen).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-10
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
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Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 280 Godkänna ansökan från Praktikertjänst AB inom vårdvalsområdet
barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 2016-4584
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna en ansökan från Praktikertjänst AB om att bedriva verksamhet inom
vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård med tilläggsuppdragen
utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt ADHD
på Brahegatan 49, Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-09
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård med tilläggsuppdragen utredning, behandling
och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt ADHD på
Brahegatan 49, Stockholm

att

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

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 281 Godkänna ansökan från Sanum fotvård inom vårdvalsområdet
fotsjukvård
HSN 2016-4356
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Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Sanum fotvård gällande vårdvalsområdet fotsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-17
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från Sanum fotvård gällande fotsjukvård

att

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

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
§ 282 Godkänna ansökan från Motivity AB inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 2016-4693
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna en ansökan inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi för verksamhet
vid Bergslagsvägen 60, Bromma.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-09
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från Motivity AB gällande specialiserad fysioterapi för
verksamhet vid Bergslagsvägen 60, Bromma

att

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

§ 283 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4372
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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 inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

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 i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad
gynekologi

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Aleris AB, Aleris
Specialistvård Sabbatsberg, Olivecronas väg 1, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 1)
§ 284 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Angyn AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4359
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 Angyn AB 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
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

att

godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag om dysplasier/atypier,
utredning av cellförändringar från Angyn AB i enlighet med förfrågningsunderlag
specialiserad gynekologi

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Angyn AB,
Söderhallarna 120, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 2)
§ 285 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Capio Specialistcenter
AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4383
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 Capio Specialistcenter AB 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, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
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att

godkänna upphörande av tilläggsuppdrag dagkirurgiska ingrepp för Capio
Specialistcenter AB i enlighet med utgående regelboken inom specialiserad
gynekologisk vård

att

godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag om dysplasier/atypier,
utredning av cellförändringar från Capio Specialistcenter AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag kirurgi, inklusive åtagande enligt till
tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Capio Specialistcenter AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Capio
Specialistcenter AB, Arenavägen 21, Johanneshov.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 3)
§ 286 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Cevita Care AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4389
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 Cevita Care AB 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, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdragen dagkirurgiska ingrepp samt större
kirurgiska ingrepp för Cevita Care AB i enlighet med utgående regelboken inom
specialiserad gynekologisk vård
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att

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

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen kirurgi samt fertilitet inklusive
åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Cevita Care AB i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Cevita Care AB,
S:t Görans sjukhus, Friskvårdsvägen 1, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 4)
§ 287 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från City Kvinnohälsa
Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4386
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 från City Kvinnohälsa Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med City Kvinnohälsa
Stockholm, Sveavägen 17, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
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Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 5)
§ 288 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Estella Iranli Gyn AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4357
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 från Estella Iranli Gyn AB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Estella Iranli Gyn
AB, Söderhallarna 120, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 6)
§ 289 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Fertilitetscentrum
Stockholm AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4394
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 Fertilitetscentrum Stockholm AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen fertilitet och assisterad befruktning,
inklusive åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från
Fertilitetscentrum Stockholm AB i enlighet med förfrågningsunderlag
specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Fertilitetscentrum
Stockholm AB, Storängsvägen 10, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 7)
§ 290 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från HSAM Konsultläkarna
AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4259
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 HSAM Konsultläkare AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med HSAM
Konsultläkarna AB, Läkarhuset Vällingby, Indalsbacken 1, Vällingby.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 8)
§ 291 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Håman Medical AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4373
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 Håman Medical AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag om dysplasier/atypier,
utredning av cellförändringar från Håman Medical AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Håman Medical
AB, Svandammsvägen 12, Hägersten.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
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Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 9)
§ 292 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Kibele AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4348
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 Kibele AB 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
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdragen medicinska och kirurgiska aborter,
dagkirurgiska ingrepp samt kvalificerat gynekologiskt ultraljud för Kibele AB i
enlighet med utgående regelboken inom specialiserad gynekologisk vård

att

godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag om medicinska aborter från
Kibele AB i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Kibele AB,
Strandvägen 7, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 10)
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§ 293 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Barnmorskegruppen
Mama Mia AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4521
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 Barnmorskegruppen Mama Mia AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen fertilitet samt kvalificerat gynekologiskt
ultraljud, inklusive åtagande enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från
Barnmorskegruppen Mama Mia AB i enlighet med förfrågningsunderlag
specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Barnmorskegruppen Mama Mia AB, Karlavägen 58, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 11)
§ 294 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Mediquinn AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4381
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 Mediquinn AB inom vårdvalsområdet
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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, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdragen dagkirurgiska ingrepp samt
tilläggsuppdrag större kirurgiska ingrepp för Mediquinn AB 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 Mediquinn AB i enlighet med förfrågningsunderlag
specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen kirurgi samt kvalificerat gynekologiskt
ultraljud inklusive åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från
Mediquinn AB i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Mediquinn AB,
Biblioteksgatan 29, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 12)
§ 295 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Odlar AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4533
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 Odlar AB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-18
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Odlar AB,
Hornsgatan 170, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 13)
§ 296 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Praktikertjänst AB,
Gynekologmottagningen Fertilitet och IVF Sophiahemmet, inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4378
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 Praktikertjänst AB, Gynekologmottagningen
Fertilitet och IVF Sophiahemmet, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen fertilitet samt assisterad befruktning
inklusive åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från
Praktikertjänst AB, Gynekologmottagningen Fertilitet och IVF Sophiahemmet i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi
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uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Praktikertjänst
AB, Gynekologmottagningen Fertilitet och IVF Sophiahemmet, Valhallavägen 91,
Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 14)
§ 297 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Praktikertjänst AB,
Octaviakliniken, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4382
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 Praktikertjänst AB, Octaviakliniken inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi. Ärendet innehåller även förslag om att
godkänna upphörande av tilläggsuppdrag enligt regelboken specialiserad
vård som utgår 2016-12-31.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdragen medicinska och kirurgiska aborter,
dagkirurgiska ingrepp samt tilläggsuppdrag större kirurgiska ingrepp för
Praktikertjänst AB, Octaviakliniken 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 Praktikertjänst AB,
Octaviakliniken i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag kirurgi inklusive åtaganden enligt till
tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Praktikertjänst AB, Octaviakliniken i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi
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uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Praktikertjänst
AB, Octaviakliniken, Tideliusgatan 22, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 15)
§ 298 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Sergel City Specialistmottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4384
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 från Sergel City Specialist-mottagning AB 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, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdrag dagkirurgiska ingrepp för Sergel City
Specialist-mottagning AB i enlighet med utgående regelboken inom specialiserad
gynekologisk vård

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag fertilitet enligt till tjänsteutlåtandet
bifogad bilaga 1, från Sergel City Specialist-mottagning AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Sergel City
Specialist-mottagning AB, Västra Trädgårdsgatan 2A, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 16)
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§ 299 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Skärholmens
Gynekologmottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi
HSN 2016-4402
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 Skärholmens Gynekologmottagning AB 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, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdrag dagkirurgiska ingrepp för Skärholmens
Gynekologmottagning AB i enlighet med utgående regelboken inom specialiserad
gynekologisk vård

att

godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag om dysplasier/atypier,
utredning av cellförändringar från Skärholmens Gynekologmottagning AB i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Skärholmens
Gynekologmottagning AB, Storholmsgatan 19, Skärholmen.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 17)
§ 300 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Stockholm IVF AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4528
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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 Stockholm IVF AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen kirurgi, fertilitet samt assisterad
befruktning inklusive åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från
Stockholm IVF AB i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Stockholm IVF
AB, Hammarby Alle 93, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 18)
§ 301 Godkänna ansökan från Södermalms Läkarhus AB om
tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4670
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 Södermalms läkarhus AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi. Ärendet innehåller även förslag om att godkänna upphörande
av tilläggsuppdrag enligt regelboken specialiserad gynekologisk vård som utgår den
31 december 2016.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-15
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö.
Förslag till beslut
Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö beslutar

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdrag medicinska och kirurgiska aborter för
Södermalms läkarhus AB 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 Södermalms läkarhus AB i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Södermalms
läkarhus AB, Tideliusgatan 12, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 19)
§ 302 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Ultragyn Stockholm AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4364
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 Ultragyn Stockholm AB 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, 2016-11-16
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna upphörande av tilläggsuppdragen medicinska och kirurgiska aborter
samt dagkirurgiska ingrepp för Ultragyn Stockholm AB 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 Ultragyn Stockholm AB i
enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen kirurgi samt fertilitet inklusive
åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Ultragyn Stockholm
AB i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Ultragyn
Stockholm AB, Odengatan 69, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 20)
§ 303 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Ultragyn Östermalm
AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4368
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 Ultragyn Östermalm AB 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, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
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att

godkänna upphörande av tilläggsuppdragen dagkirurgiska ingrepp samt
tilläggsuppdrag större kirurgiska ingrepp för Ultragyn Östermalm AB 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 Ultragyn Östermalm AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

godkänna ansökan om tilläggsuppdragen kirurgi samt fertilitet inklusive
åtaganden enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Ultragyn Östermalm
AB i enlighet med förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Ultragyn
Östermalm AB, Sophiahemmet, Valhallavägen 91, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 21)
§ 304 Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Urogyn Sverige AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4362
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 åtagande från Urogyn Sverige AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag om uppföljning av patienter
som behandlats för gynekologisk cancer från Urogyn Sverige AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi
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att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag kvalificerat gynekologiskt ultraljud enligt
till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1, från Urogyn Sverige AB i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Urogyn Sverige
AB, Kommendörsgatan 5, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Elina Linna (V) anmäler ett särskilt uttalande från Vänsterpartiet (bil 22)
§ 305 Godkänna ansökan om åtaganden inom basuppdrag från
Kvinnohälsan Söder KB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi
HSN 2016-4632
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 åtaganden
inom basuppdrag från Kvinnohälsan Söder KB inom vårdvalsområdet specialiserad
gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-17
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

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

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Kvinnohälsan
Söder KB, Högdalens läkarhus, Önskehemsgatan 22, Bandhagen.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
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§ 306 Godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag från Stockholms
läns sjukvårdsområde, Gynekologmottagning Liljeholmens
vårdcentral, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi
HSN 2016-4519
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 åtagande
inom basuppdrag från Stockholms läns sjukvårdsområde, Gynekologmottagning
Liljeholmens vårdcentral, inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-18
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan om åtagande inom basuppdrag om dysplasier/atypier,
utredning av cellförändringar från Stockholms läns sjukvårdsområde,
Gynekologmottagning Liljeholmens vårdcentral, i enlighet med
förfrågningsunderlag specialiserad gynekologi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med Stockholms läns
sjukvårdsområde, Gynekologmottagning Liljeholmens vårdcentral,
Liljeholmstorget 7, Stockholm.

Deltar inte i beslutet
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
§ 307 Villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB inom
vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
HSN 2016-4525
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB gällande vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Sökanden avser bedriva verksamhet i
Liljeholmen inom Stockholms stad.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

villkorligt godkänna ansökan från Care Joints Sweden AB gällande
vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård vid Liljeholmen
inom Stockholms stad.

§ 308 Godkänna ansökan från AB Suavis inom vårdvalsområdet primär
hörselrehabilitering
HSN 2016-4524
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan från AB Suavis inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering
på Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-04
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från AB Suavis gällande primär hörselrehabilitering på
Svetsarvägen 15, 2 tr, 171 41 Solna

att

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

§ 309 Godkänna ansökan från Geriatrikspecialisten STH AB inom
vårdvalsområdet läkarinsatser i särskilt boende
HSN 2016-2922
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), att
godkänna ansökan om att bedriva verksamhet inom vårdvalsområdet läkarinsatser i
särskilt boende.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-09
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö 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.

Deltar inte i beslutet
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 310 Avslå ansökan från Swedish Medical Institute AB inom
vårdvalsområdet barnmorskemottagning
HSN 2016-3974
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), avslå
ansökan från Swedish Medical Institute AB inom vårdvalsområdet barnmorskemottagning. Ansökan avser verksamhet på Bredholmsgatan 10, 127 48 Skärholmen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

avslå ansökan från Swedish Medical Institute AB gällande
barnmorskemottagning på Bredholmsgatan 10, 127 48 Skärholmen.

§ 311 Avslå ansökan från Salong Chime AB inom vårdvalsområdet
fotsjukvård
HSN 2016-4558
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), avslå
ansökan från Salong Chime AB. Sökanden avser att bedriva verksamhet på Södermalm
i Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

avslå ansökan från Salong Chime AB gällande fotsjukvård med verksamhet
på Södermalm i Stockholm.

§ 312 Avslå ansökan från Stureplans fotvårdsklinik inom
vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 2016-4613
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
avslå ansökan från Stureplans fotvårdsklinik inom vårdvalsområdet fotsjukvård i
Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01.
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

avslå ansökan från Stureplans fotvårdsklinik i Stockholm gällande
vårdvalsområdet fotsjukvård.

§ 313 Avslå ansökan från Swedish Medical Institute AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård
HSN 2016-3895
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), avslå
ansökan från Swedish Medical Institute AB inom vårdvalsområde specialiserad
gynekologisk vård. Ansökan avser verksamhet på Bredholmsgatan 4, 127 48
Skärholmen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

avslå ansökan från Swedish Medical Institute AB gällande specialiserad
gynekologisk vård.
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§ 314 Avslå ansökan från Idoc24 AB inom vårdvalsområdet specialiserad
hudsjukvård i öppenvård
HSN-2016-2840
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), avslå
ansökan från Idoc24 AB inom vårdvalsområde specialiserad hudsjukvård i öppenvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

avslå ansökan från Idoc24 AB gällande specialiserad hudsjukvård i öppenvård.

§ 315 Avslå ansökan från Mirala AB inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
HSN 2016-4532
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), avslå
ansökan från Mirala AB. Sökanden avser att bedriva verksamhet på Norrmalm i
Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-12-14
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

avslå ansökan från Mirala AB gällande husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård.

§ 316 Godkänna förtida upphörande av avtal med Specialistläkare
nära dig i Vårberg AB inom vårdvalsområdet barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 1401-0112
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna förtida upphörande av vårdavtal med Specialistläkare nära dig i Vårberg AB
(BUMM) som bedriver barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Vårberg,
Stockholm.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01
Framställan om förtida upphörande av avtal 2016-10-28
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna förtida upphörande av avtal med Specialistläkare nära dig i Vårberg AB
(BUMM) inom vårdvalsområde barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård i
Stockholm från och med den 17 december 2016

att

omedelbart justera ärendet.

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet
§ 317 Godkänna förtida upphörande av avtal med AFTA Akuttandvård
Spånga AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och
ungdomstandvård
HSN 1001-0122
Ärendebeskrivning
I detta ärende 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 AFTA Akuttandvård
Spånga AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-19
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna förtida upphörande av avtal med AFTA Akuttandvård Spånga AB
avseende allmän barn- och ungdomstandvård.

§ 318 Godkänna förtida upphörande av avtal med Motivity AB inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi
HSN 1504-0543
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan om förtida upphörande av avtal med Motivity AB inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi med verksamhet på
S:t Eriksgatan 48, 112 34 Stockholm, (Kungsholmen).
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-10
Uppsägning av avtal daterad 2016-11-04
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan från Motivity AB om förtida upphörande av avtal avseende
specialiserad fysioterapi från och med den 1 februari 2017.

§ 319 Godkänna förtida upphörande av avtal med Rehab Fabriken AB vid
Brommaplans Fysioterapi inom vårdvalsområdet specialiserad
fysioterapi
HSN 1511-1388
Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas förslag till förtida upphörande av avtal mellan Stockholms läns
landsting och Rehab Fabriken AB inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-08
Villkorad uppsägning av avtal
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

godkänna ansökan om förtida upphörande av avtal med Rehab Fabriken AB
gällande specialiserad fysioterapi vid Brommaplans Fysioterapi från och med den
28 februari 2017.

§ 320 Godkänna förtida upphörande av Karin Etzler Gynekologmottagning AB inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk
vård
HSN 1108-0834
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna förtida upphörande av Karin Etzler Gynekolog-mottagning AB inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-07
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna ansökan om förtida upphörande från Karin Etzler Gynekologmottagning AB gällande vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård.

§ 321 Inleda förfarande om ersättningsetablering för specialist inom
allmänmedicin, Hans Noher, enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 2016-4505
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö beslutar att inleda förfarande om ersättningsetablering i
enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt den av hälso- och
sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutade tillämpningen (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom specialiteten
allmänmedicin, Hans Noher, verksam inom stadsdelen Östermalm.

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 322 Inleda förfarande om ersättningsetablering för specialist inom
allmänmedicin, Elisabeth Wellander, enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 2016-4582
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö beslutar att inleda förfarande om ersättningsetablering i
enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt den av hälso- och
sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutade tillämpningen (HSN 0902-0160).
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom specialiteten
allmänmedicin, Elisabeth Wellander, verksam inom stadsdelen Östermalm.

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 323 Inleda förfarande om ersättningsetablering för specialist inom
allmänmedicin, Jan Wellander, enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 2016-4612
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö beslutar att inleda förfarande om ersättningsetablering i
enlighet med lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt den av hälso- och
sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutade tillämpningen (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-08
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom specialiteten
allmänmedicin, Jan Wellander, verksam inom stadsdelen Östermalm.

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 324 Inleda förfarande om ersättningsetablering för specialist inom
psykiatri, Christer Allgulander, enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 2016-4581
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Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om ersättningsetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott Stockholms
stad och Ekerö beslutar att inleda förfarande om ersättningsetablering i enlighet med
lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) samt den av hälso- och
sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutade tillämpningen (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom specialiteten
psykiatri, Christer Allgulander, verksam inom stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör.

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
§ 325 Inte inleda förfarande om ersättningsetablering för läkaren inom
urologisk kirurgi, Thore Sigurjonsson, enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 2016-4583
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö beslutar att inte inleda förfarande om ersättningsetablering
i enlighet med lag (1993:1651) om ersättningsetablering (LOL) samt den av hälso- och
sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutade tillämpningen (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-11-01
Beslut
Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö beslutar

att

inte inleda förfarande om ersättningsetablering för läkaren inom urologisk
kirurgi, Thore Sigurjonsson, i Stockholms stads stadsdel Östermalm.

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Elina Linna (V) deltar inte i beslutet.
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§ 326 Aktuella konferenser, seminarier och rapporter
Inga aktuella kurser och konferenser att förmedla.
§ 327 Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.
2:e vice ordförande Petra Larsson (S), tackar förvaltningen och ledamöterna för
det här året.
Ordförande Inger Akalla (M) tackar alla för det gångna året och önskar en
god jul och ett gott nytt år.
Anna Ingmanson, ansvarig tjänsteman, tackar styrelsen och önskar en god helg.
Ordförande Inger Akalla (M) förklarar sammanträdet avslutat.

9/2016
§§ 271-327

Bilaga 1

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 13
HSN 2016-4372

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 2

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 14
HSN 2016-4359

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 3

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 15
HSN 2016-4383

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 4

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 16
HSN 2016-4389

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 5

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 17
HSN 2016-4386

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 6

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 18
HSN 2016-4357

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 7

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 19
HSN 2016-4394

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 8

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 20
HSN 2016-4259

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 9

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 21
HSN 2016-4373

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 10

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 22
HSN 2016-4348

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 11

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 23
HSN 2016-4521

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 12

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 24
HSN 2016-4381

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 13

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 25
HSN 2016-4533

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 14

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 26
HSN 2016-4378

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 15

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 27
HSN 2016-4382

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 16

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 28
HSN 2016-4384

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 17

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 29
HSN 2016-4402

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 18

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 30
HSN 2016-4528

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 19

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 31
HSN 2016-4670

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 20

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 32
HSN 2016-4364

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 21

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 33
HSN 2016-4368

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

Bilaga 22

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö

Vänsterpartiet

2016-12-14
Ärende 34
HSN 2016-4362

Godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologi
Vänsterpartiet är mycket kritiskt till vårdvalet, som vi anser är en struktur som varken gynnar
tillgänglighet eller en jämlik vård. Vi har inom flera vårdvalsområden sett hur verksamheter
startat i innerstaden medan andra geografiska områden blir eftersatta. Vi är alltså emot
strukturen men att tillgängligöra gynekologisk vård, abortmöjligheter samt uppdrag inom
fertilitet ser vi som positivt utifrån kvinnors hälsa.
Dock ser vi en risk med splittrad vård i och med att många mottagningar inom specialiserad
gynekologi bara erbjuder vissa tjänster såsom kvalificerat gynekologisk ultraljud men inte
andra tjänster såsom tilläggsuppdrag kirurgi eller fertilitet. Det hade varit en stor fördel för
patienten att ha all specialiserad gynekologisk vård på samma mottagning.
Vänsterpartiet har på nationell nivå varit drivande gällande att införa lagen om assisterad
befruktning för ensamstående kvinnor. Då detta nu blivit verklighet så förutsätter vi att
efterfrågan på mottagningar ökar och det är viktigt att Stockholms läns landsting har
beredskap för detta.

