Sjukvårdsutskott Norr

PROTOKOLL
2015-05-21

4/2015
§§ 18-23

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Norr
Datum

Torsdagen den 21 maj 2015

Tid

16:10-16.15 ca

Plats

Södertörnssalen, landstingshuset

Ledamöter

(FP)
(M)
(S)

Övriga

Tom Carlquist, Julia Forssmed

Justeringsdatum

Den 21 maj 2015

Anslagsdatum

Den 21 maj 2015

Justerat

Hans Andersson (FP)

Vid protokollet

Julia Forssmed

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Christina Enocson-Mårtensson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Christina Enocson-Mårtensson (S)

§ 18 Val av justerare
Ordförande Hans Andersson (FP) och 2:e vice ordförande Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att
justera protokollet.
§ 19 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 20

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 1501-0028

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan från Åses Fothälsovård gällande vårdvalsområdet fotsjukvård. Verksamheten avses
bedrivas på adressen Lövgatan 43 i Solna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-21
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Norr.
Beslut
Sjukvårdsutskott Norr beslutar
att

godkänna ansökan från Åses Fothälsovård gällande fotsjukvård

att

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

§ 21

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 1504-0471

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
följande sökande gällande vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård:
Barnläkarna i Täby centrum AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-22
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Norr.
Särskilt uttalande
Christina Enocson-Mårtensson (S) lämnar ett särskilt uttalande.
Beslut
Sjukvårdsutskott Norr beslutar
att

godkänna ansökan från Barnläkarna i Täbycentrum AB gällande barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård

att

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

§ 22

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och
ungdomstandvård
HSN 1501-0021

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) godkänna
ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård från Tandläkare Kathi
Melki.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-27
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Norr.
Beslut
Sjukvårdsutskott Norr beslutar
att

godkänna ansökan från Tandläkare Kathi Melki gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

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

att

omedelbart justera beslutet

§ 23

Förslag att godkänna ett omedelbart förtida upphörande inom
vårdvalsområdet allmän barn och ungdomstandvård
HSN 1501-0021

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) inom allmän barn- och ungdomstandvård för Citykliniken i Råsunda AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-27
Uppsägning av avtal, Citykliniken i Råsunda AB, bilaga 1
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Norr.
Beslut
Sjukvårdsutskott Norr beslutar
att

godkänna ett omedelbart förtida upphörande av avtal och auktorisation från Citykliniken i
Råsunda AB gällande allmän barn- och ungdomstandvård

att

omedelbart justera beslutet.

SÄRSKILT UTTALANDE
Sjukvårdsstyrelse Norr
Socialdemokraterna

2015-05-21
HSN 1504-0471

Gällande ”Förslag att godkänna ansökan inom
vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk
öppenvård”
Socialdemokraterna har en pragmatisk syn på vårdval och granskar varje
vårdval för sig. När vårdvalsområde barn- och ungdomsmedicinsk
öppenvård infördes ansåg vi att en rad brister förelåg. Bland annat saknades
en noggrann konsekvensanalys, och en etableringsstrategi för att säkerställa
tillgången till barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i hela länet, samt
att förutsättningarna för såväl ersättningsnivåer som säkerställd
jourverksamhet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) inte var klargjorda
eller färdigutredda. Bland annat mot bakgrund av detta har
Socialdemokraterna vanligtvis inte deltagit i beslut gällande barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård.
Dock anser vi i detta fall att det är viktigt att brukarnas tillgänglighet till
barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård finns kvar i Vallentuna.

