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Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Måndagen den 2 november 2015

Tid

13:00 – 14.30 Sammanträde

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(M)
(MP)

Marie Ljungberg Schött
Amelie Tarschys Ingre
Sofia Paulsson
Susanne Nordling

Ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(FP)
(S)
(V)

Gunilla Helmerson
Inger Akalla
Hans Andersson
Jens Sjöström
Pia Ortiz Venegas

Tjänstgörande

Övriga

Tjänstgörande

Annika Jerhamre, Helena Holmgren, Birger Forsberg, Jenni Larsson,
Peter Lundqvist, Gunilla Neves Ekman, Maria Samuelsson Almén och
Torsten Ibring.

Justeras
Marie Ljungberg Schött (M)

Vid protokollet
Torsten Ibring

Susanne Nordling (MP)
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§ 36 Val av justerare
Marie Ljungberg Schött (M) och Susanne Nordling (MP) utses att justera protokollet.
§ 37

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 38 Utskottets sammanträdestider 2016
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård 2016
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-21
Beslut
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård beslutar
att

preliminärt fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan 14:00
som starttid för sammanträdena, om inte annat anges
Måndagen den 8 februari kl 10:00-12:00
Måndagen den 4 april
Måndagen den 9 maj
Måndagen den 29 augusti
Måndagen den 10 oktober
Måndagen den 7 november

Utskottet uppdrar åt ordföranden och Tove Sander (S) att samråda om och sedan fastställa
sammanträdesplanen för utskottet. Den slutliga sammanträdesplanen presenteras senast
inför utskottets sammanträde 30 november.
§ 39 Genomförandeområde 7: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Maria Samuelsson Almén, Birger Forsberg, Helena Holmgren och Gunilla Neves Ekman
informerar i ärendet.
GO 7:s uppdrag är att bidra till att skapa samsyn på hur arbetet med hälsofrämjande och
förebyggande hälso- och sjukvård ska stärkas, utvecklas och implementeras. Rent praktiskt
innebär det arbete med avtalstexter, uppdrag, avtalsuppföljning, ersättningsprinciper,
utbildning och checklistor.
45 procent av de kroniska sjukdomarna är livsstilsrelaterade. WHOs prognos för 2020
indikerar att 60-70 procent av de kroniska sjukdomarna kommer att vara livsstilsrelaterade.
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Goda matvanor, fysisk aktivitet och rökstopp kan förebygga 90 procent av diabetes typ 2, 80
procent av hjärt- och kärlsjukdom och 30 procent av all cancer.
Hbtq-diplomering av vårdgivare utifrån landstingets hbt-policy är också exempel på
hälsofrämjande åtgärder.
En ny folkhälsorapport lanseras 13 november. Ett nytt vårdprogram för hälsofrämjande
levnadsvanor har tagits fram. Det behandlar tobaksbruk, riskbruk av alkohol, fysisk
inaktivitet och ohälsosamma matvanor.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 40 Förslag till lokalisering av 12 närakuter
Peter Lundqvist informerar i ärendet.
En av de större upphandlingarna vi kommer att göra.
I dag är strukturen av närakuterna och benämningarna på snarlika verksamheter inte
tillräckligt genomtänkt. Det gäller t ex öppettider, lokalisering, kompetens och ersättning.
Därför är utgångpunkten nu enhetlighet. Kravet på att inrätta närakut tas bort från
husläkarverksamhetens uppdrag.
Utgångspunkter för den framtida strukturen är enhetlighet. Det gäller verksamhetsinnehåll,
kompetenskrav och konsultationsmöjligheter, öppethållandetider (08:00-22:00 alla dagar),
tillgång till röntgen och laboratorieservice, avtalsform och ersättningsmodell.
Principerna för lokalisering av närakuterna är att de ska ligga vid sjukhus med geriatriska
slutenvårdsplatser, ha tillgång till röntgen, laboratorieservice och goda allmänna
kommunikationer. Varje närakut ska också ha anknytning till ett akutsjukhus. En grundlig
utredning kommer att genomföras angående lokaliseringsalternativen. I nuläget är
bedömningen att 12 närakuter ska ingå i den framtida strukturen.
Driftstart av de framtida närakuterna blir tidigast september 2017.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 41

Förvaltningen informerar

Annika Jerhamre hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar kort om följande:
* Utskottets nästa sammanträde 30 november planeras bl a behandla nätverkssjukvård
vilket har samband med dagens presentation av GO 7
* Förvaltningens verksamhetsplan för 206 är nu slutförd
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§ 42 Övriga frågor
Inga.

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

