1 (3)
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård

PROTOKOLL
2015-08-31

4/2015
§§ 24-30

Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Måndagen den 31 augusti 2015

Tid

13:30 – 15.30

Plats

Roslagssalen, landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ersättare

(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(MP)
(V)

Gunilla Helmerson
Inger Akalla
Hans Andersson
Karin Fälldin
Jens Sjöström
Marie-Helena Fjällås
Pia Ortiz Venegas

Övriga

Annika Jerhamre, Henrik Gaunitz, Peter Bolin, Jennie Larsson,
David Winks och Lykke Ask-Harborg.

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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§ 24 Val av justerare
Marie Ljungberg Schött (M) och Tove Sander (S) utses att justera protokollet.
§ 25 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 26 Omställningsavtal
Henrik Gaunitz, vice VD för LISAB, informerar om framtagningen av omställningsavtalen.
Henrik delger oss status i projektet och förklarar att den ekonomiska ramen och
ersättningssystemen är slutförda. Fokus ligger nu på de pågående aktiviteterna kring
vårdvolymer och uppdrag samt avtalsstruktur.
Vidare pratar Henrik om öppenvården på Karolinska, principer för flytt av vård, riktlinjer för
”Karolinskas miljard”, hantering av vissa tilläggsavtal samt hantering av vissa
specialläkemedel.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 27 Vården utanför akutsjukhusen
Peter Bolin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om förvaltningens arbete med
utvecklingen av vården utanför akutsjukhusen. Presentationen tar bland annat upp
Framtidsplanens strategier, vårdformer i hemmet, specialiserad vård utanför akutsjukhusen
samt processer och principer vid flytt av vård.
Peter lyfter även eventuella utmaningar vid omstruktureringar samt pratar om de strategiska
mål som satts upp för att säkerställa framtidens hälso- och sjukvård.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
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§ 28 Lägesrapport i genomförandet från HSF
Annika Jerhamre, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om det pågående arbetet
med genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård från förvaltningens sida.
Annikas lägesrapport innehåller målbild FHS 2025, varför och hur man arbetar genom olika
genomförandeområden (så kallade GO-områden), förvaltningens styr- och ledningsprocess
gällande Framtidsplanen samt var i arbetet de befinner sig just nu i förhållande till
genomförandeplanen som programkontoret för framtidens hälso- och sjukvård tagit fram.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 29 Förvaltningen informerar
Annika Jerhamre, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar kort om följande:
- Barbro Naroskyin tillträdde som hälso- och sjukvårdsdirektör den 17 augusti.
- Mikael Borin är utsedd till biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Mikael är även ny
avdelningschef för verksamhetsstyrning och stöd på förvaltningen.
- Leif Karnström, avdelningschef för somatisk specialistvård går i pension och efterträdare
blir Kitty Kook Wennberg, tidigare avdelningschef för utvecklingsavdelningen.
- Förvaltningen har ett tufft besparingsbeting, i år ska förvaltningen internt spara 32
miljoner kronor och under 2016 ska man spara ytterligare 95 miljoner kronor. Stor del ska
sparas in på personalkostnader.
- 11 vårdval har fått sänkt ersättning med 5 procent. Det flesta vårdgivare har accepterat
detta men några har valt att avsluta sina avtal.
-ett nytt beslutstödsystem införs just nu på förvaltningen. Systemet ska stödja förvaltningens
arbete i styr- och ledningsprocessen med verksamhetsstyrning, budgetering, uppföljning,
rapportering och analys.
§ 30 Övriga frågor
Ordförande påminner om studiebesöket den 28 september på Danderyds Sjukhus och
meddelar att ett program kommer att skickas ut inom kort.
Pia Ortiz Venegas (V) ställer en fråga till presidiet gällande det exakta uppdraget utskottet
för framtidens hälso- och sjukvård egentligen har.
Ordförande hänvisar till handlingsplanen som organet tog fram.

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

