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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse norr
Datum

Torsdagen den 18 augusti 2016

Tid

14.00–16.30

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Ledamöter

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

Hans Andersson
Christina Enocson-Mårtensson
Lars Björndahl
Lars Rådén
Morgan Lindqvist
Maria Fälth
Victor Harju
Ann Bly Lässman
Ing-Marie Elfström

Ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)
(L)
(S)
(S)
(S)
(MP)

Monica Kjellman
Rolf Bromme
Daniel Larson
Ann-Christin Jyttner
Margareta Olin
Sune Fredenberg

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Tjänstgörande

Övriga

Lena Franzén Byttner, Margareta Cassel, Lisbeth Ekebom, Marie-Louise Kain,
Ninos Kerimo, Marre Mayr, Pia Pahlstad, Marite Sandström och Camilla Westin

Justerat

Hans Andersson (L)

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Christina Enocson-Mårtensson (S)
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Val av justerare

Ordförande Hans Andersson (L) och 2:e vice ordförande Christina Enocson Mårtensson (S)
utses att justera protokollet.
§ 81

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 82

Föregående protokoll

Protokollet från sjukvårdsstyrelse norrs sammanträde den 9 juni 2016 godkänns och läggs
till handlingarna.
§ 83

Kommunsamverkan

Minnesanteckningar från samverkansmötet Järfälla 2016-04-22 anmäls. De finns
publicerade på surfplattan. Ordförande informerar att tiden för samverkansmötet
i Upplands Bro den 17 oktober 2016 är klockan 9.00-11.00.
§ 84

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen
HSN 1512-1444

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen för godkännande och
beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-17
Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Södra Roslagen inklusive
revisionsberättelse och granskning av externa revisorer
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att föreslå
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att

godkänna årsredovisning för 2015 från samordningsförbundet Södra Roslagen

att

bevilja styrelsen för samordningsförbundet Södra Roslagen ansvarsfrihet för 2015

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Margareta Olin (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
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Samverkansöverenskommelse med Täby kommun
HSN 2016-1762

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns
landsting (SLL) och Täby kommun för tiden den 1 oktober 2016 till och med den 30 juni
2019.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-09
Förslag till samverkansöverenskommelse mellan Täby kommun och SLL
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Täby
kommun för tiden den 1 oktober 2016 till och med den 30 juni 2019

att

uppdra åt ordförande i sjukvårdsutskott norr att teckna grundavtalet.

§ 86

Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 1511-1346

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL) teckna
samverkansavtal med en vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört
annonsering av en ersättningsetablering enligt sjukvårdsutskottets tidigare beslut.
Ersättningsetableringen avser Göran Lundbergs verksamhet inom specialiteten
allmänmedicin. Förvaltningen föreslår att sjukvårdsutskottet beslutar att uppdra åt hälsooch sjukvårdsdirektören att teckna samverkansavtal med den vårdgivare som uppfyller
villkoren i ansökningsinbjudan samt uppgett det högsta priset för den verksamhet som är
aktuell till försäljning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-15
Sammanställning över utvärderade ansökningar
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att med den sökande som uppfyllt krav i
ansökningsinbjudan samt uppgett det högsta priset för berörd verksamhet, teckna
samverkansavtal enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga 1

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Sune Fredenberg (MP) deltar inte i beslutet.
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Inleda förfarande om ersättningsetablering inom invärtesmedicin,
Per Åke Lagerbäck, enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 2016-2658

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om ersättningsetablering.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott norr 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 tillämpning
(HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-15
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom invärtesmedicin
Per Åke Lagerbäck.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Sune Fredenberg (MP) deltar inte i beslutet.
§ 88

Inleda förfarande om ersättningsetablering inom reumatologi,
Johann Lüning, enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 2016-3326

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om ersättningsetablering.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott norr 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 tillämpning
(HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-17
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom reumatologi
Johann Lüning.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Sune Fredenberg (MP) deltar inte i beslutet.
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Inleda förfarande om ersättningsetablering inom ortopedi,
Bo Jacobsson, enligt lagen om läkarvårdsersättning
HSN 2016-2310

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om ersättningsetablering.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår att sjukvårdsutskott norr 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 tillämpning
(HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-15
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

inleda förfarande om ersättningsetablering för läkare inom ortopedi Bo Jacobsson.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Sune Fredenberg (MP) deltar inte i beslutet.
§ 90

Godkänna ansökan från Roslags Näsby Husläkarmottagning AB inom
vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
HSN 2016-1692

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
ansökan från Roslags Näsby Husläkarmottagning AB gällande vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-20
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna ansökan från Roslags Näsby Husläkarmottagning AB gällande
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkänd vårdgivare.
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Godkänna ansökan från Aleris Sjukvård AB inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
HSN 2016-2008

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
ansökan från Aleris Sjukvård AB gällande vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-20
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna ansökan från Aleris Sjukvård AB gällande husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård

att

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

§ 92

Godkänna ansökan från Aleris AB om tilläggsuppdrag inom
vårdvalsområdet specialiserad ögonsjukvård i öppenvård
HSN 1105-0433

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), godkänna
ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB inom vårdvalsområdet specialiserad
ögonsjukvård i öppenvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-16
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna ansökan om tilläggsuppdrag från Aleris AB gällande specialiserad
ögonsjukvård i öppenvård

att

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

§ 93

Godkänna förtida upphörande av avtal med Sildent inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 0910-1268

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förvaltningens förslag till beslut om förtida upphörande av avtal enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom allmän barn- och ungdomstandvård med
Sildent.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-14
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal med Sildent gällande allmän barn- och
ungdomstandvård.

§ 94

Godkänna förtida upphörande av avtal med Sigtuna Odonto AB inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 0910-1053

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV) inom allmän barn- och ungdomstandvård med
Sigtuna Odonto AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-07
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal med Sigtuna Odonto AB gällande allmän
barn- och ungdomstandvård.

§ 95

Godkänna förtida upphörande av avtal med Kirstens Kroppsvård inom
vårdvalsområdet fotsjukvård
HSN 0909-0844

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal
enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområdet fotsjukvård
med Kirstens Kroppsvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-21
Vårdgivarens framställan om förtida upphörande
Beslut
Sjukvårdsstyrelse norr föreslår sjukvårdsutskott norr besluta

att

godkänna förtida upphörande av avtal om fotsjukvård med Kirstens
Kroppsvård.
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Uppföljning av MVC och BVC 2015

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört avtalsuppföljningar för 2015 av
barnmorskemottagningarnas och barnavårdscentralernas verksamheter.
Margareta Cassel och Pia Pahlstad informerar om resultaten av uppföljningarna samt
utvecklingsområden.
I länet finns 63 barnmorskemottagningar varav 14 i norra länet. Mottagningarna har
fungerande verksamheter som följs upp kontinuerligt. Några utmaningar:
- nya patientgrupper ställer högre krav
- allt svårare att följa basprogrammet och upprätthålla kvaliteten
- svårt att rekrytera gynekologer
- allt högre lönekrav
- ersättningen har höjts en gång sedan vårdvalets införande 2008
Landstinget har tilldelats statsbidrag för att förbättra kvinnors hälsa. Exempel på
utvecklingsområden är specialistmödravården utanför akutsjukhusen, metoder för det
psykosociala stödet och hembesök under graviditet och eftervård.
I länet finns 122 barnavårdscentraler (BVC) varav 27 i norra länet. BVC-verksamheten är en
frivillig verksamhet och den når i stort sett alla familjer. Arbetet styrs av nationella och
regionala riktlinjer.
Arbetsuppgifterna inom BVC-verksamheten har ökat, bland annat ledde vaccinbristen 2015
till många extra besök. Därtill har det skett en ökning i antalet besök av asylsökande barn
som har inneburit längre tid för varje besök och nya arbetssätt. Några exempel på problem
i dag:
- svårt att rekrytera sjuksköterskor
- verksamheterna ber om dispens från krav på specialistutbildning
- höga ökande lönekrav
- små mottagningar känsliga vid personalhändelser
- BVC-verksamheten är en kostnadseffektiv verksamhet men kapiteringen har höjts
en gång sedan vårdvalets införande 2008
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 97

Uppföljning geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, specialiserad
palliativ slutenvård och läkarinsatser i särskilt boende

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört avtalsuppföljningar för 2015 inom
geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV)
och läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO).
Marite Sandström, Camilla Westin och Ninos Kerimo informerar om resultaten av
uppföljningarna samt utvecklingsområden.
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Inom den geriatriska slutenvården vårdades 5 procent fler patienter under 2015.
Medelvårdtiden har minskat från 10 dagar till 9,6 dagar. Patienter som är yngre än 65 år
ökar. Några områden för vidareutveckling 2016:
- anpassning av befintlig vårdkarta till framtidens geriatriska behov
- följa den sjunkande medelvårdtiden
- möjliggöra ett ökat direktintag till geriatrisk klinik
- vårdval geriatrik
Produktionen inom ASiH har ökat under 2015. Bland annat har 12 procent fler patienter
fått vård inom ASiH och medelvårdtiden har minskat till 99 dagar. Områden för
vidareutveckling 2016:
- ökad produktion som följer intentionerna i Framtidsplanen (FHS)
- god följsamhet till effektmål att förebygga behov av oplanerad vård på akutsjukhus
- enhetlig bedömning när patienter är i behov av ASiH
- kostnadskontroll
Produktionen inom specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) har också ökat under 2015. Bland
annat har 7 procent fler patienter fått vård inom SPSV, medan medelvårdtiden är oförändrad
(18 dagar). Ingen ändring i målgrupp och uppdrag planeras under 2016.
Uppdraget med läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO) kräver teamarbete mellan
landstinget och kommunerna. Verksamheten inom SÄBO är stabil med permanenta platser.
Ungefär 15 000 individer är listade på ett SÄBO och medellistningstiden är 914 dagar – en
ökning med 12 dagar från 2014. Några områden för vidareutveckling 2016:
- revidering av förfrågningsunderlaget
- fördjupad uppföljning av akuta respektive planerade besök
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 98

Förvaltningen informerar

Marie-Louise Kain, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar:
•

Statistik avseende jourläkarbilar har efterfrågats. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kommer att göra en fördjupad utredning och planerar en ny upphandling avseende
jourläkarbilar. Förvaltningen återkommer till sjukvårdsstyrelsen fortlöpande med
information om arbetet.

•

Total sammanställning av avtalsuppföljning har efterfrågats. Frågan diskuteras på
nästa presidiemöte.

•

Program för sjukvårdsstyrelsens konferens den 28 september 2016 presenteras.
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•

Den 25 augusti 2016 hålls ett seminarium på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Maria Branting, utredare vid myndigheten för vård- och omsorgsanalys, presenterar
rapporten Missbruks- och beroendevård utifrån ett patient- och brukarperspektiv.
Sjukvårdsstyrelsen inbjuds att delta.

•

Barnhälsovårdens årsrapport 2015 kommer att presenteras och tas upp till
diskussion i kommunsamverkan.

•

Sommarsituationen i vården. Tolv sommarrapporter har hittills publicerats.
Chefläkare Anna Nergårdh kommer att publicera en sammanställning efter
sommaren.

•

Allt fler använder E-tjänster för att sköta sina vårdärenden på 1177 Vårdguiden.
Cirka 800 000 invånare har loggat in på 1177 Vårdguiden.

•

S:t Eriks barnögonvårds- och skelningsmottagning har flyttat från
Karolinska Huddinge till nya lokaler vid S:t Eriks ögonsjukhus.

§ 99

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande Hans Andersson (L) tackar alla och avslutar sammanträdet.

