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Sammanträde i utskottet för Framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Torsdagen den 28 maj

Tid

09:30 – 11:10

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Lungberg Schött
Amelie Tarschys Ingre
Tove Sander
Sofia Paulsson
Maria Fälth
Parvin Araghi
Susanne Nordling

Ersättare

(M)
(M)
(FP)
(C)
(V)

Gunilla Helmerson
Inger Akalla
Hans Andersson
Karin Fälldin
Pia Ortiz Venegas

Övriga

Henrik Gaunitz, Annika Jerhamre, Lykke Ask-Harborg,
Stanley Holsteiner, Pia Brasch Wester och Klara Persson.

Justerat

Marie Ljungberg Schött (M)

Vid protokollet

Lykke Ask-Harborg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tove Sander (S)
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Val av justerare

Marie Ljungberg Schött (M) och Tove Sander (S) utses att justera protokollet.
§ 18

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 19

Handlingsplan 2015

Handlingsplanen godkänns efter några få tillägg i dokumentet. En ny, reviderad version
kommer att skickas ut efter sammanträdet till utskottets ledamöter.
HSN 1501-0080
§ 20 Flytt av vård in på Nya Karolinska Sjukhuset (NKS)
Stanley Holsteiner, chef för Programkontoret NKS, informerar om driftsättningen av Nya
Karolinska Sjukhuset (NKS). De verksamheter som planeras flytta in 2016 är Thorax och
Astrid Lindgrens barnsjukhus. Dessa verksamheter flyttar in i de två yttre huskropparna,
N-huset och Q-huset. Stanley informerar om de faktorer och kritiska villkor som kan påverka
flytten och lyfter de principer man beaktat samt fastställt inför flytten.
Pia Brasch Wester, Programkontoret NKS, informerar om sin roll som en av tre
driftsättningsledare samt ger exempel på hur de arbetar i nära samverkan med
verksamheterna och deras divisionsprojektledare.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 21

Omställningsavtal

Henrik Gaunitz, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om det pågående arbetet med
att ta fram omställningsavtal för akutsjukhusen. Henrik rapporterar bland annat om de
aktiviteter och leveranser som är klara och i fas enligt planen. Önskvärt är att bli klar med
omställningsavtalen innan sommaruppehållet så att verksamheterna redan i höst kan börja
planera sina verksamheter och uppdrag för 2016 utifrån de ekonomiska förutsättningarna
som ges i avtalen.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
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§ 22 Förvaltningen informerar
Annika Jerhamre, tillförordnad avdelningschef för verksamhetsstyrning och stöd på
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, statusrapporterar om det pågående arbetet med
genomförandedelen av framtidsplanen och de åtta genomförandeområdena.
De månatliga avstämningsmötena på förvaltningen fortlöper och den senaste perioden
har det varit fokus på omställningsavtalen.
Henrik Gaunitz informerar kort om organisationsöversynen som nu sker på förvaltningen
och som är ett led i att skapa en effektivare och smartare organisation med ett arbetssätt
och kultur som stödjer den politiska organisationen och som säkerställer att vi på bästa
sätt genomför framtidsplanen med en ekonomi i balans. Beslut om eventuella förändringar
kommer dock tidigast att ske i augusti då den nya hälso- och sjukvårdsdirektören
Barbro Naroskyin tillträder.
§ 23 Övriga frågor
Henrik Gaunitz informerar om att det i samband med sammanträdet den 28 september
kommer genomföras ett studiebesök på Danderyds sjukhus. Mer information om detta
kommer längre fram. Utskottets ledamöter och ersättare ombeds avsätta tiden mellan
12-17 för detta.

Ordförande Marie Ljungberg Schött tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

