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Sammanträde i Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö
Datum

2015-03-18

Tid

14.00 – 16.40

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(KD)
(S)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Inger Akalla
Margareta Åkerberg
Petra Larsson
Jane Gustavsson
Thomas Eriksson
Jan Runesten
Pär Hommerberg
Magnus Dannqvist
Abacarr Jammeh
Shadi Larsson
Gunilla Buhr

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

(M)
(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(S)
(S)

Marie Elgstrand
Sten Heinsoo
Leif-Åke Andersson
Fatima Nur
Catharina Mann
Eleonor Eriksson
Galina Leal Monsalves
Jonas Olsson
Norma Aranda de Gutérrez

Tjänstgörande

Ersättare

§§ 29-36

Tjänstgörande §§ 37-46
Tjänstgörande

Övriga

Olle Olofsson, Görel Karlsson, Katrin Rekkedal, Josefine Nilsson,
Stefan Strandfeldt, Gunilla Berg, Claes-Roland Martling, Claes Ankre,
Pia Bastholm, Gustav Rålenius, Mats Nilsson och Leila Koivumäki

Justerat

Inger Akalla (M)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Petra Larsson (S)
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§ 29 Val av justerare
Ordförande Inger Akalla (M) och 2:e vice ordförande Petra Larsson (S) utses att justera
protokollet.
§ 30 Godkännande av dagordning
Sjukvårdsstyrelsen godkänner dagordningen.
§ 31 Föregående sammanträdesprotokoll
Protokoll från sjukvårdsstyrelse och sjuvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 150218
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 32 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN
Rapport från tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist
150220 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 33 Förvaltningen informerar
Olle Olofsson, avdelningschef Närsjukvård, informerar om:
Listade på husläkarmottagningarna
-Andelen listade på några av husläkarmottagningarna i länet. Tabell med antalet listade
vid husläkarmottagningarna i Stockholms stad och Ekerö kommun bifogas protokollet.
Språktolk
- Att delar av språktolksupphandlingen tidigare blivit överklagad. Förvaltningen
tecknat avtal med två språktolkförmedlingar i avvaktan på besked från rätten.
Sammanhållen vård och omsorg
- Att chefläkare Anna Nergårdh inbjuder till dialog och samverkan med företrädare för
vård och omsorg i länet. Syftet med mötena i april är bland annat att planera för en
sammanhållen vård och omsorg under sommaren.
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Svar av frågorna från förra mötet
Väntetider på bröstcanceroperation
- att det finns information om väntetider för bröstcanceroperationer på Regionalt
cancercentrums hemsida: http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/---/Projekt/Ledtider-i-realtid-for-brostcancer-/
Behandlingstid för hepatit C
- att Mats Ek, medicinsk sakkunnig på hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar
om hepatit C på kommande möte.
Betalningsansvarslagen
- Göran Stiernstedts utredning om betalningsansvarslagen. Remissrunda följer.
Rikssjukvård
- Att Stockholms läns landsting har ansökt om att få bedriva rikssjukvård. Det gäller
hjärttransplantationsoperationer och levertransplantationer.
LSS
- Att kommunerna i Stockholms län från och med den 1 oktober 2015 övertar hälso- och
sjukvårdsansvaret för vissa av landstingets insatser. Förändringen gäller hälso- och
sjukvård för personer som bor i bostad med särskild service och insatser i daglig
verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Skatteväxling sker vid årsskiftet
Björkhagens vårdcentral
att flera läkare har valt att sluta på Aleris vårdcentral Björkhagen. Representanter från
förvaltningen har haft ett möte med företrädare för Aleris.
Akutbil
-Att ett tvåårigt projekt med psykiatrisk akutbil startar i slutet av mars.
§ 34 Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval
förslossning
HSN 1310-1164
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, (LOV),
godkänna ansökan från Barnbördshus i Praktikertjänst AB gällande tilläggsuppdraget i
vårdval förlossning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjuvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-20
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Barnbördshuset i Praktikertjänst AB gällande
tilläggsuppdrag vårdval förlossning

att

omedelbart justera beslutet.

Yrkanden
På sammanträdet föreligger två förslag till beslut
1.

Ordförandes (M) förslag för M-, FP- och KD-ledamöterna att bifalla
Förvaltningens förslag - Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 01502-20

att

godkänna ansökan från Barnbördshuset i Praktikertjänst AB gällande
tilläggsuppdrag vårdval förlossning

att

omedelbart justera beslutet.

2.

Vänsterpartiets förslag

att

avslå förslaget till utökat uppdrag för BB Sophia, 2015-03-18 (bilaga)

Propositionsordning
Ordförande Inger Akalla(M) ställer M- FP- och KD-s förslag mot Vänsterpartiets
förslag. Sjukvårdsstyrelsen beslutar enligt M-FP- och KD-s förslag att bifalla
förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
De som röstar för M-FP- KD-s förslag röstar ja:
Inger Akalla (M), Jane Gustavsson (M), Thomas Eriksson (M), Jan Runesten (M),
Pär Hommerberg (FP), Margaretha Åkerberg (KD), Maria Elgstran (M) och
Shadi Larsson (MP).
Den som för Vänsterpartiets förslag röstar nej:
Petra Larsson (S), Magnus Dannqvist (S), Abacarr Jammeh (S), Gunilla Buhr (V),
Elenor Eriksson (S)
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster för M-, FP- KD-s yrkande att bifalla
förvaltningens förslag och 5 nej-röster.
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att godkänna ansökan från Barnbördshuset i Praktikertjänst AB gällande
tilläggsuppdrag vårdval förlossning
att omedelbart justera beslutet.
Reservationer
Gunilla Buhr (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för vänsterpartiets förslag.
Särskilt uttalande
Petra Larsson (S), Magnus Dannqvist (S), Abacarr Jammeh (S) och Eleonor Eriksson
(S) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från Socialdemokraterna (bilaga).

§ 35 Förslag att godkänna ansökningar inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och barnavårdscentral
HSN 1501-0029
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan från Riddarens vårdcentral AB och ansökan från
Barnmorskegruppen Mama Mia AB gällande vårdvalsområdet husläkarverksamhet
med basal hemsjukvård och vårdvalsområdet barnavårdscentral (BVC). Verksamheten
gällande husläkarverksamhet avses bedrivas på adressen Finlandsgatan 64 i Kista och
verksamheten gällande BVC i Söderhallarna på Södermalm i Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-16
Sammanställning av ansökningar som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Riddarens vårdcentral AB gällande vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

att

godkänna ansökan från Barnmorskegruppen Mama Mia AB gällande
barnavårdscentral

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkänd
vårdgivare.
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Deltar ej i beslut
Gunilla Buhr (V) deltar inte i beslutet.
§ 36 Förslag att avslå ansökningar inom vårdvalsområden
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och fotsjukvård
HSN 1501-0029
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
avslå ansökan från Hjulsta vårdcentral AB gällande vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård samt ansökan från Fridhemsplans
vårdcentral AB gällande fotsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-13
Sammanställning av ansökningar som föreslås avslås, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

avslå ansökan från Hjulsta vårdcentral AB gällande husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård

att

avslå ansökan från Fridhemsplans vårdcentral AB gällande fotsjukvård

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Gunilla Buhr (V) deltar inte i beslutet.

§ 37

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet
tandregleringsvård för barn och ungdomar
HSN 1501-0023

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet tandregleringsvård för barn och ungdomar
för Tandregleringen Vällingby AB.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-23
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från Tandregleringen Vällingby AB gällande
tandregleringsvård för barn och ungdomar

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 38

Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 1501-0023

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom allmän barn- och ungdomstandvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-23
Uppsägning av avtal, Tandläkare Masha Lindbäck AB, bilaga 1
Uppsägning av avtal, Tandläkare Andreas Norrström AB, bilaga 2
Uppsägning av avtal, Tandläkarpraktik Gunilla Gärdehed AB, bilaga 3
Uppsägning av avtal, Rein Ingel AB, bilaga 4
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna ett omedelbart förtida upphörande av avtal och auktorisation inom
allmän barn- och ungdomstandvård för Tandläkare Masha Lindbäck AB

att

godkänna ett omedelbart förtida upphörande av avtal och auktorisation inom
allmän barn- och ungdomstandvård för Tandläkare Andreas Norrström AB

att

godkänna ett omedelbart förtida upphörande av avtal och auktorisation inom
allmän barn- och ungdomstandvård för Tandläkarpraktik Gunilla Gärdehed AB
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att

godkänna ett omedelbart förtida upphörande av avtal och auktorisation inom
allmän barn- och ungdomstandvård för Rein Ingel AB

att

omedelbart justera beslutet.

§ 39

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet ortopedi och
handkirurgi
HSN 1501-0026

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-09
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från M&O Medical AB gällande vårdval ortopedi och
handkirurgi

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Gunilla Buhr (V) deltar inte i beslutet.

§ 40

Förslag att godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 1402-0296

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-12
Sammanställning av ansökan som föreslås godkännas, bilaga 1
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Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna ansökan från PR Vård Mottagning AB gällande barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård

att

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

Deltar inte i beslutet
Gunilla Buhr (V) deltar inte i beslutet. Petra Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna
inte deltar i beslutet.
§ 41

Förslag att godkänna begäran att flytta den dagkirurgiska
verksamheten inom vårdvalsområdena specialiserad öron-näsahalssjukvård i öppenvård samt ortopedi och handkirurgi
HSN 1106-0576, HSN 1106-0574, HSN 1308-0960 och HSN 1308-0962

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem, (LOV),
godkänna flytt av de dagkirurgiska verksamheterna för tilläggsuppdrag dagkirurgi
inom vårdvalsområde specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård och
tilläggsuppdrag ortopedisk dagkirurgi samt handkirurgi inom vårdvalsområde ortopedi
och handkirurgi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-16
Begäran om flytt av verksamhet, bilaga 1 och 2
Översikt förändringar, bilaga 3
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna begäran från Aleris AB gällande flytt av tilläggsuppdrag dagkirurgi
inom vårdvalsområde specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård från
Aleris specialistvård Täby till Aleris specialistvård Sabbatsberg

att

godkänna begäran från Aleris AB gällande flytt av tilläggsuppdrag dagkirurgi
inom vårdvalsområde specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård från
Aleris specialistvård Handen till Aleris specialistvård Sabbatsberg
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att

godkänna begäran från Aleris AB gällande flytt av tilläggsuppdrag ortopedisk
dagkirurgi inom vårdvalsområde ortopedi och handkirurgi från Aleris
specialistvård Handen till Aleris specialistvård Sabbatsberg

att

godkänna begäran från Aleris AB gällande flytt av tilläggsuppdrag ortopedisk
dagkirurgi samt handkirurgi från Aleris specialistvård Täby till Aleris
specialistvård Sabbatsberg

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Gunilla Buhr (V) deltar inte i beslutet Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Shadi Larsson (MP) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från Miljöpartiet de
Gröna (bilaga). Gunilla Buhr (V) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Västerpartiet (bilaga).
§ 42

Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområde höft- och knäprotesoperationer samt inom
vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård
HSN 0806-0850 och HSN 1108-0902

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att godkänna förtida upphörande av avtal enligt lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom vårdvalsområde höft- och
knäprotesoperationer samt att inom vårdvalsområde specialiserad gynekologisk vård
avsluta tilläggsuppdrag medicinska och kirurgiska aborter, dagkirurgiska ingrepp och
större kirurgiska ingrepp i dag- och slutenvård mellan Stockholms läns landsting och
Aleris AB, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Olivercronas väg 1, 113 61 Stockholm.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-16
Begäran om förtida upphörande, bilaga 1 och 2
Översikt förändringar, bilaga 3.
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna begäran från Aleris AB om förtida upphörande av vårdvalsavtal inom
vårdvalsområde höft-och knäprotesoperationer
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att

godkänna begäran från Aleris AB om förtida upphörande av vårdvalsavtal inom
vårdvalsområdet specialiserad gynekologisk vård avseende tilläggsuppdrag
medicinska och kirurgiska aborter, dagkirurgiska ingrepp och större kirurgiska
ingrepp i dag-och slutenvård

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Gunilla Buhr (V) deltar inte i beslutet Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Shadi Larsson (MP) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från Miljöpartiet de
Gröna (bilaga).
§ 43

Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom
vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering
HSN 1204-0453

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att godkänna förtida upphörande av avtal för Capio
Närsjukvård, Capio Rehab Globen enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
inom vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering från och med den 31 maj 2015.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-19
Bilaga uppsägning 2015-02-18
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

godkänna förtida upphörande av avtal om primärvårdsrehabilitering för Capio
Närsjukvård, Capio Rehab Globen från och med den 31 maj 2015.

Deltar inte i beslutet
Gunilla Buhr (V) deltar inte i beslutet Shadi Larsson (MP) deltar inte i beslutet. Petra
Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Särskilt uttalande
Shadi Larsson (MP) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från Miljöpartiet de
Gröna (bilaga).
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Förslag att inleda förfarande om ersättningsetablering enligt lagen
(1993:1651) om ersättning för fysioterapi
HSN 1501-0038

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit emot en anmälan om
ersättningsetablering. I ärendet föreslår hälso- och sjukvårdsdirektören att
sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö beslutar att inleda förfarande om
ersättningsetablering i enlighet med lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi
(LOF) samt den av hälso- och sjukvårdsnämnden, den 17 mars 2009, beslutad
tillämpning (HSN 0902-0160).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-23
Ärenden om ersättningsetablering, bilaga 1
Beslut
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö beslutar föreslå sjukvårdsutskott
Stockholms stad och Ekerö besluta
att

inleda förfarande om ersättningsetablering för legitimerad fysioterapeut Gunilla
Medalen

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar ej i beslut
Petra Larsson (S) anmäler att (S)-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Informationsärenden
§ 45 Hälsosamtal för 75-åringar på husläkarmottagningarna
Pia Bastholm, handläggare, Utvecklingsavdelningen, informerar om uppdraget.
Pia beskiver syftet med hälsosamtal för 75- åringar. Pia berättar vilka åtgärder som tas
efter samtalen. Hälsosamtalen har genomförts redan från år 2008.
§ 46 Sprututbetsverksamhet på S:t Göranstomten
Gustav Rålenius, handläggare, Närsjukvården, informerar om
sprututbyteverksamheten på S:t Göranstomten. Gustav beskriver verksamheten och att
detta är projekt som pågår till 2016-12-31.
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§ 47 Aktuella konferenser och seminarier
Information om kommande kurser och konferenser skickas ut till styrelsen. Anmälan
görs till Leila.
Inger Akalla (M), ordförande redogör från seminarium Framtidens äldreomsorg som
anordats av Stiftelsen Stockholms Äldrecentrum och ägde rum den 13 mars 2015.
Inger beskriver några viktiga punkter från seminariet. Inger Akalla (M) och Eleonor
Eriksson (S) lämnar in en skriftlig rapport som biläggs protokollet.
§ 48 Övriga frågor
Ordförande Inger Akalla (M) tackar styrelsen och tjänstemännen samt förklarar
sammanträdet avslutat.
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2015-03-18
HSN 1310-1164
Ärende 6

Gällande ”Förslag att godkänna ansökan om tilläggsuppdrag inom vårdval
förlossning”
Fram till idag har BB Sophia enbart tagit emot förlossningar från v 37 men förslaget
från förvaltningen är att de framöver ska få ta emot förlossningar redan från v 32.
BB Sophias verksamhet har uppskattats av många familjer. Samtidigt har
verksamheten varit föremål för diskussion framför allt vad gäller patientsäkerhet och
lämpligheten att öppna en förlossningsklinik utanför ett akutsjukhus.
Att BB Sophia öppnade har inte inneburit att andelen hänvisningar mellan
förlossningskliniker i Stockholms län har minskat. Ytterligare en förlossningsklinik
löste alltså inte alla problem. Barnmorskorna blev inte fler och förlossningsrum på
andra kliniker har istället tvingats stänga. Det blev helt enkelt ett nollsummespel med
ytterligare en förlossningsklinik.
Socialdemokraterna har under flera år lyft behovet av en ordentlig genomlysning av
vårdval förlossning. Vi saknar en konsekvensanalys om hur vården har påverkats efter
vårdvalets införande och BB Sophias öppnande. I ärendet framkommer att
förvaltningen har inhämtat synpunkter från spesak men deras synpunkter framgår inte.
Enligt uppgift finns det dock delade meningar om hur en utökning av uppdraget
påverkar patientsäkerheten, synpunkter som vi Socialdemokrater anser att
Sjukvårdsstyrelsen borde fått ta del av för att kunna fatta ett välgrundat beslut.
Under året som har gått har en IVO-utredning inletts gällande ett tragiskt fall med en
kvinna som avlidit under förlossningen. Denna utredning är dock inte färdig än.
Socialdemokraternas inställning är att en privat vårdgivare kan bidra på ett positivt vis
till hälso- och sjukvården i Stockholms län. Men att utöka BB Sophias enbart med detta
underlag utan att presentera en konsekvensanalys och innan IVO-utredningen har
presenterat sitt resultat anser vi vara förhastat.
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Datum 2015-03-18
HSN nr: 1106-0576, 1106- 0574,
1308-0960, 1308-0962
Ärende nr: 13

Förslag att godkänna begäran att flytta den dagkirurgisk verksamheten
inom vårdvalsområdena specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård
och ortopedi och handkirurgi

Vårdval införs i syfte att öka mångfalden, tillgängligheten och valfriheten för
patienterna. Om då en auktoriserad vårdvalsaktör väljer att flytta (=koncentrera) eller i
förtid upphöra med sin verksamhet på en plats (för att ev hänvisa till denna verksamhet
i egen drift på annan geografisk plats) så menar vi att detta riskerar att motverka
vårdvalets ursprungliga syfte. Följaktligen bör konsekvenserna belysas grundligt,
främst vad gäller ev negativa effekter på jämlik vård. Det är oklart om en tillräcklig
konsekvensanalys har genomförts i detta ärende.
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2015-03-18

Ärende nr 13
HSN 1106-0576,
HSN 1106-0574,
HSN 1308-0960,
HSN 1308-0968

Yttrande över förslag att godkänna begäran att flytta
dagkirurgiska verksamheten inom vårdvalsområdena
specialiserad öron-näsa-halssjukvård i öppenvård samt
ortopedi och handkirurgi

Vänsterpartiet noterar att detta beslut fattas efter att delar av berörd verksamhet redan
upphört och/eller flyttats. Dessutom innebär flytten minskad tillgänglighet, något som
går emot det vi uppfattat varit en av de stora drivkrafterna för införandet av vårdval.
Detta nämns också under rubriken ”Konsekvenser för jämställd och jämlik vård” i
tjänsteutlåtandet.
Med förfarandet med fri etableringsrätt är det de privata vårdgivarna som själva
bestämmer var de vill bedriva verksamheten och vi ser nu att det i förlängningen
innebär att mer och mer vård koncentreras till de centrala delarna av länet. En mycket
olycklig utveckling som sker på ytterområdenas bekostnad.
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Datum 2015-03-18
HSN nr: 0806-0850,
1108-0902
Ärende nr: 14

Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområde
höft- och knäprotesoperationer samt inom specialiserad gynekologisk vård

Vårdval införs i syfte att öka mångfalden, tillgängligheten och valfriheten för
patienterna. Om då en auktoriserad vårdvalsaktör väljer att flytta (=koncentrera) eller i
förtid upphöra med sin verksamhet på en plats (för att ev hänvisa till denna verksamhet
i egen drift på annan geografisk plats) så menar vi att detta riskerar att motverka
vårdvalets ursprungliga syfte. Följaktligen bör konsekvenserna belysas grundligt,
främst vad gäller ev negativa effekter på jämlik vård. Det är oklart om en tillräcklig
konsekvensanalys har genomförts i detta ärende.
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Datum 2015-03-18
HSN nr: 1204-0453
Ärende nr: 15

Förslag att godkänna förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet
primärvårdsrehabilitering

Vårdval införs i syfte att öka mångfalden, tillgängligheten och valfriheten för
patienterna. Om då en auktoriserad vårdvalsaktör väljer att flytta (=koncentrera) eller i
förtid upphöra med sin verksamhet på en plats (för att ev hänvisa till denna verksamhet
i egen drift på annan geografisk plats) så menar vi att detta riskerar att motverka
vårdvalets ursprungliga syfte. Följaktligen bör konsekvenserna belysas grundligt,
främst vad gäller ev negativa effekter på jämlik vård. Det är oklart om en tillräcklig
konsekvensanalys har genomförts i detta ärende.
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Bilaga till protokollet § 47
Till
Sjukvårdsstyrelsen Stockholms stad och Ekerö
Sammanträde 2015-03-18
Rapport från deltagande i seminariedagen med tema

Framtidens äldreomsorg

2015-03-13 kkl.9.00 – 16.00 i Landstingssalen, Landstingshuset
Arr. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Kort information om Stockholms läns Äldrecentrum
En kort redogörelse för aktuell forskning inom stiftelsen lämnades.
Betonades att man alltid har den äldre i fokus och alltid utifrån den äldres
perspektiv.
Stiftelsen har även kunskapsspridning som ett uppdrag.
1. Äldreboende – idag, igår och i morgon
Pär Schön, fil dr och forskare vid Aging Research Center (ARC) och
Äldrecentrum
Nuvarande trend – vård i hemmet medför större krav på anhöriga
SÄBO en minskning från mitten av 80-talet vilket innebär en ökning av
hemtjänst.
Kvarboendeprincipen sedan mitten av 1950-talet:
1950-talet
Ivar Lo-Johansson - ”hemvård istället för vårdhem”
1980-talet
Socialtjänstlagen – bo hemma så länge som möjligt
1990-talet
Ädelreformen
- ”Kvarboende på SÄBO”
2000-talet
”Vårdhemmet i hemmet”
Om 10 år kommer antalet 80-åringar att öka dramatiskt
I dag bor c:a 20% mindre än 100 dagar på SÄBO innan de dör – boendetiden
har blivit kortare
Politiker måste diskutera och agera – platstillgång, behovströskeln, och
akutsjukvården.
Kanske behövs Hospice för äldre?
2. Flytt till särskilt boende – personens val och samhällets ansvar
Mårten Lagergren, docent vid Äldrecentrum och nationell samordnare för den
nationella SNAC-studien
En redogörelse lämnades bl.a. för hur äldre byter bostad, vilka möjligheter som
finns, hur hälsotillståndet skiljer sig mellan personer som beviljats plats på
SÄBO i jämförelse med dem som fått avslag på sin ansökan samt visade resultat
från dem longitudinella studien SNAC.
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Mårten Lagergren menar att ett ”mellanboende” med tillgång till hjälp behöver
stärkas.
3. Äldres hälsa
Carin Lennartsson, sociolog och forskare vid ARC
När är man äldre? 65+ / 80+ / 100+
Snart finns det 2000 hundraåringar i Sverige
Använd inte kronologisk ålder utan fyra åldrar p.g.a. samhället och individuella
olikheter:
1-a åldern
barn – beroende av vuxna
2-a åldern
yrkesverksamma
3-e åldern
pigga pensionären, arbetsfri med lång semester
4-e åldern
beroende av andra, fysisk och mental nedsatt förmåga
I dag är medellivslängden 83,7 för kvinnor och 80,0 för män
9 av 10 personer upplever i dag sin 65-årsdag och en 65-åring i dag kan räkna
med att få leva 20 år till.
1,9 miljoner personer i Sverige är över 65 år.
Människor lever längre men inga märkbara förbättringar av hälsan har skett för
gruppen 65 -74-åringar och gruppen 75 - 84-åringar mellan åren 1992-2011.
Lungfunktionen har försämrats men ADL-problemen har minskat speciellt
2002.
Trots att fler klarar sig själva ökar antalet hjälpbehövande p.g.a. ökat antal
äldre.
Äldre har fått fler hälsoproblem och kommer i större utsträckning att vända sig
till sjukvården framöver.
4. Empati och High Tech
Anders Ekholm, vice vd för Institutet för framtidsstudier
För att klara hälso- och äldrevård 20150 måste vården gå från sjukvård till
”riskvård” med fokus på att minska risken för att sjukdomar uppstår och att
automatisera vården för de som kan, för att få den nödvändiga tiden till de som
verkligen behöver.
Jobba smartare inte mer, fortare och hårdare.
Ploga trottoarerna först – färre höftledsoperationer
Använd tekniken.
(Googla på IHI – Institute for Healthcare Improvement)
5. Livsstilens betydelse för ett hälsosamt åldrande och att förebygga
demens
Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatriks epidemiologi vid ARC
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Ålder viktigaste riskfaktorn för demens. 158 000 patienter i Sverige har demens.
20 – 30 år från start till fullt utvecklad demens.
Aldrig för tidigt att börja förebygga demens.
Minska risken frö demens genom att påverka flera saker: kostrådgivning, fysisk
aktivitet, kognitiv träning samt kontroll av blodtryck etc. och begränsa negativ
stress.
Presentationerna kommer att läggas ut på Äldrecentrums hemsida
www.aldrecentrum.se
Spånga 2013-03-16
Inger Akalla (M) och Eleonor Eriksson (S)

