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Sammanträde i Sjukvårdsutskott Söder
Datum

2014-08-19

Tid

16.00-16.05

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(S)

Övriga

Marie-Louise Kain och Sandra Qvarnström

Justeringsdatum

Den 19 augusti 2014

Anslagsdatum

Den 19 augusti 2014

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Sandra Qvarnström

Gunilla Helmerson
Ninos Maraha
Jens Sjöström

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Jens Sjöström
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Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och 2:e vice ordförande Jens Sjöström (S) utses
att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Ärende 5 utgår. I övrigt godkänner sjukvårdsutskottet dagordningen.
§3

Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem
inom rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och för utmattningssyndrom
HSN 1406-0723

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan om rehabilitering vid långvarig smärta med eller
utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-24
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsutskott Söder.
Beslut
Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att

godkänna ansökan från Aleris AB gällande rehabilitering vid
långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för
utmattningssyndrom

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Jens Sjöström (S) deltar inte i beslutet.
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Godkännande av ansökningar enligt lagen om
valfrihetssystem inom vårdval logopedi,
primärvårdsrehabilitering och specialiserad fysioterapi
HSN 1401-0125, HSN 1405-0674, HSN 1406-0736, HSN 1404-0547,
HSN 1406-0759

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökningar om att bedriva verksamhet inom
vårdvalsområdena logopedi, primärvårdsrehabilitering och specialiserad
fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-07-14
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1 i
tjänsteutlåtandet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
Beslut
Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att

godkänna ansökan från Logopedpedbyrån Dynamica AB gällande
logopdi.

att

godkänna ansökan från Capio Primärvård AB gällande
primärvårdsrehabilitering

att

godkänna ansökan från Praktikertjänst AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

godkänna ansökan från Aleris Rehab, Aleris AB gällande specialiserad
fysioterapi

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Jens Sjöström (S) deltar inte i beslutet som avser
primärvårdsrehabilitering.
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Avslag av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem inom
vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
HSN 1401-0125, HSN 1403-0424
Ärendet utgår.

§6

Godkännande av ansökan enligt lagen om valfrihetssystem
inom specialisttandvård för barn och ungdomar
HSN 1401-0078, HSN 1404-0502

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan inom specialisttandvård för barn och ungdomar,
specialiteten odontologisk radiologi, för Ortex AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-07-02
Förslag till godkännande av ansökan inom specialisttandvård för barn och
ungdomar, bilaga 1 i tjänsteutlåtandet
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
Beslut
Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att

godkänna ansökan från Ortex AB gällande specialisttandvård för barn
och ungdomar inom specialiteten odontologisk radiologi

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§7

Godkännande av förtida upphörande av avtal inom
fotsjukvård
HSN 1005-0533

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
fotsjukvård avseende Lena Johansson/Lenare fötter, Rönninge, Salems
kommun.

6/2014
§§ 1-8

5 (5)
Sjukvårdsutskott Söder

PROTOKOLL
2014-08-19

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-06-23
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Sjukvårdsstyrelse Söder.
Beslut
Sjukvårdsutskott Söder beslutar
att

godkänna förtida upphörande av avtal med Lena Johansson/Lenare
fötter om fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet.

§8

Övriga frågor

Jens Sjöström (S) tar upp frågan om möjligheten att få digitala handlingar i
I-pad. Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar sjukvårdsutskottet och förklarar
sammanträdet avslutat.
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