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Sammanträde i sjukvårdsutskott norr
Datum

Torsdagen den 10 november 2016

Tid

16.40–16.50

Plats

Mälarsalen, landstingshuset

Ledamöter

(L)
(M)
(S)

Övriga

Marie-Louise Kain, Lena Franzén Byttner, Julia Forssmed och
Lisbeth Ekebom

Justeringsdatum

Den 22 november 2016

Anslagsdatum

Den 22 november 2016

Justerat

Hans Andersson (L)

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Hans Andersson
Lotta Lindblad-Söderman
Christina Enocson-Mårtensson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

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

Sammanträdestider för sjukvårdsutskott norr 2017
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för sjukvårdsutskott norr 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-18
Beslut
Sjukvårdsutskott norr beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med start i direkt
anslutning till sjukvårdsstyrelse norrs sammanträde om inget annat anges
Torsdagen den 9 februari
Torsdagen den 9 mars
Torsdagen den 30 mars
Torsdagen den 4 maj
Torsdagen den 8 juni
Torsdagen den 17 augusti
Torsdagen den 14 september
Torsdagen den 12 oktober
Torsdagen den 9 november
Torsdagen den 7 december
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Godkänna förtida upphörande av avtal med Praktikertjänst AB
gällande Lidingö Logopedi inom vårdvalsområdet logopedi
HSN 1512-1428

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förvaltningens förslag till förtida upphörande av avtal enligt
lagen om valfrihetssystem, LOV (2008:962) avseende logopedverksamhet vid
Lidingö Logopedi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-03
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse norr.
Beslut
Sjukvårdsutskott norr beslutar
att

godkänna förtida upphörande av avtal med Praktikertjänst AB gällande
logopedverksamhet vid Lidingö Logopedi på Lidingö från och med
den 31 december 2016.
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Godkänna förtida upphörande av avtal med Cevita Care AB
inom vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård
HSN 1207-0801

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna förtida upphörande av avtal med Cevita Care AB inom vårdvalsområdet
specialiserad gynekologisk vård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-11
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse norr.
Beslut
Sjukvårdsutskott norr beslutar
att

godkänna förtida upphörande av avtal med Cevita Care AB gällande
vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård.
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Teckna samverkansavtal med vårdgivare enligt lagen om
läkarvårdsersättning
HSN 2016-0295

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)
teckna samverkansavtal med en vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har
annonserat en ersättningsetablering enligt sjukvårdsutskottets tidigare beslut att
inleda ersättningsetablering. Förvaltningen föreslår att sjukvårdsutskottet beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna samverkansavtal med den
vårdgivare som uppfyllt kraven i ansökningsinbjudan.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-05
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i sjukvårdsstyrelse norr.
Beslut
Sjukvårdsutskott norr beslutar
att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) deltar inte i beslutet.

