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Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Måndagen den 30 november 2015

Tid

13:30 – 15.20

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(L)
(S)
(M)
(KD)
(S)

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

Ersättare

(M)
(M)
(L)
(S)
(MP)
(V)

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

Övriga

Annika Jerhamre, Marie-Louise Kain, Ewa Printz, Regina Rodau och
Torsten Ibring.

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Justerat
Marie Ljungberg Schött (M)

Vid protokollet
Torsten Ibring

Tove Sander (S)
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§ 43 Val av justerare
Marie Ljungberg Schött (M) och Tove Sander (S) utses att justera protokollet.
§ 44 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 45

Konfirmerande av sammanträdestider för utskottet för framtidens hälsooch sjukvård 2016
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård uppdrog vid sammanträdet den 2 november
2016 åt ordföranden och Tove Sander (S) att samråda och sedan fastställa
sammanträdestider 2016 för utskottet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-10
Beslut
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård beslutar
att

konfirmera följande dagar och tider för sina sammanträden 2016
Måndagen den 8 februari klockan 10.00-12.00, ev grupper 09:00
Måndagen den 4 april klockan 13.30-15.30, grupp 13:00
Måndagen den 9 maj klockan 09.00-11.30, ev grupp 09:00
Måndagen den 29 augusti klockan 13.30-15.30, grupp 13:00
Måndagen den 10 oktober klockan 13.30-15.30, grupp 13:00
Måndagen den 7 november klockan 13.30-15.30, grupp 13:00

§ 46 GO 1 – Beställarstyrning – Barn
Regina Rodau informerar i ärendet.
Majoriteten barn vårdas på husläkarmottagningar och tillhörande jourmottagningar.
Därutöver finns barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, barnsjukhusen och för
hälsovård barnavårdscentraler.
Kommunikationsplanering är förberedd inför att NKS barn öppnar hösten 2016.
Det finns ett Behov av förbättrad nationell barnsjukvårdsrådgivning.
En bra övergång från barn till vuxenvård för kronisk sjuka måste säkras. En ”flytande”
övergång behövs, det är mycket olika behov av kompetens om det till exempel handlar om
gynekologi eller habilitering. En strikt 18-årsgräns är inte motiverat. Öppenvård från
Karolinska skall överföras till barn och ungdomsmedicinska mottagningar.
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Sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet (SABH) började som ett projekt 1998. År 2014
producerade teamet 988 vårdtillfällen eller 6 904 vårddagar. Det är främst inom
vårdområdena neonatologi, onkologi, neuropediatrik, barnkirurgi och barnkardiologi. Lilla
Ersta kan periodvis avlasta närstående vid vård inom SABH. Förvaltningen ska genomföra
en översyn av SABH:s och Lilla Ersta hospice åtagande.
Fram till år 2018 ökar antalet barn upp till och med 17 år i länet med 14 procent. 12
närakuter öppnar 2017-2018. Kommer det att finnas behov av nytt barnsjukhus i norra delen
av länet och hur ska uppdraget för akutmottagningen för barn på NKS se ut?
Ett vårdområde att utreda är också om och hur SABH kan samverka med de verksamheter
med avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), som ju finns mer geografiskt spritt.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 47 Konkretisering/beskrivning av nätverkssjukvård
Ewa Printz informerar i ärendet.
Detta handlar om samverkan med patienten i fokus
Särskilt angelägna grupper är: Personer med kronisk sjukdom, barn och unga med särskilda
behov, personer med smärtproblematik, sköra (det är i första hand sjuka äldre) och vuxna
med funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom eller beroendeproblematik. En
målbild har tagits fram för år 2025.
Verktygen är till exempel digitalt behandlingsstöd, digitala mötesrum (videomöten) och
gemensam plattform för information. Informationsutbytet kräver patientens medgivande.
Ersättnings- och uppföljningssystemen måste om inte aktivt stödja arbetet, så i vart fall inte
hindra det.
Det är många byggstenar som skall på plats, och de ska organiseras så att de stödjer
målbilden.
Diskussion:
Faller inte systemet om inte patienten ger sitt medgivande till informationsutbytet? Kanske
är motståndet att ge arbetsgivaren tillgång till informationen större än vad det gäller andra
deltagare i nätverket. Sjukvården levererar dock redan idag information till arbetsgivaren,
t ex sjukintyg. Men informationen skall vara en del av vården.
Rollen som samordnare finns redan idag som t ex kontaktsjuksköterskor i cancervården eller
vårdcoacher, distriktssköterskor har också traditionellt haft den rollen. Patientlagen talar om
rätten till fast vårdkontakt. Vem som skall vara samordnare i det enskilda fallet måste
avgöras från fall till fall.
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Förändringsarbetet startar nu successivt inom olika delar av systemet. Förankringen av
målbilden hos patienter och personal kvarstår.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 48 Förvaltningen informerar
Annika Jerhamre hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om hur förvaltningen
planerat framdriften av 11 identifierade systemkritiska leveranser i genomförandeplanen av
Framtidens hälso- och sjukvård.
Det handlar bland annat om vårdinnehåll för respektive mindre sjukhus samt
investeringsplan för utveckling av samtliga sjukhus, förändringar inom barnsjukvården och
det akuta omhändertagandet, uppdrag och avtal för närakuterna, omstyrning av ambulanser
från Solna till övriga akutsjukhus, värdera om kapacitet vid Norrtälje och Södertälje sjukhus
kan utnyttjas som reservkapacitet under omställningsperioden och att verkställa de 30
punkter om nätverkssjukvårdens utveckling som beskrivs i tredje steget.
Utskottet efterfrågar en redovisning över varför ambulanser inte alltid åker till den
vårdinrättning de planerats åka till. Förvaltningen återkommer till utskottet om detta.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen sänds ut till utskottets ledamöter.
§ 49 Övriga frågor
Inga.

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

