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Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Måndagen den 9 maj 2016

Tid

09:30 – 11.30 Sammanträde

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Tove Sander
Sofia Paulsson
Maria Fälth
Marie-Helena Fjällås

Ersättare

(M)
(M)
(L)
(C)
(S)
(V)

Gunilla Helmerson
Inger Akalla
Hans Andersson
Karin Fälldin
Jens Sjöström
Pia Ortiz Venegas

Övriga

Ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Annika Jerhamre, Britt Arrelöv, Birgitta Cornelius och Torsten Ibring.

Justerat
Marie Ljungberg Schött (M)

Vid protokollet
Torsten Ibring

Tove Sander (S)
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Val av justerare

Marie Ljungberg Schött (M) och Tove Sander (S) utses att justera protokollet.
§ 17

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 18

Förvaltningen informerar

Annika Jerhamre hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ger en lägesrapport kring arbetet med
de sju systemkritiska fokusområdena.
1 Patientvägledning
Stöd för patienter, invånare och vårdgivare för vård på rätt vårdnivå och plats.
Området rymmer flera aktiviteter inom e-tjänsteområdet.
2 Strukturförändring/flytt av vård
Vård som inte behöver akutsjukhusets resurser flyttas till närsjukhus, andra vårdgivare
eller till vård i hemmet. Högspecialiserad vård koncentreras till NKS.
Följsamhet till omställningsavtalen är centralt.
3 Närsjukhusstruktur
Planering och konceptutveckling. Byggnation och kapacitetsförstärkning. Sammanhållen
vård närmare patienten.
Sollentuna sjukhus har blivit något försenat. Frågan är också beroende av planeringen för
geriatrik.
4 Förändringar barnsjukvård
Stöd att hitta rätt i ett förändrat vårdutbud. Kapacitets och utbudsförändringar.
I september börjar Sachsska även med kirurgi; blindtarmsoperationer.
5 Närakutstruktur och -uppdrag
Avlastning för akutmottagningarna Enhetligt, sammanhållet och tydligt uppdrag. Ökad
tillgänglighet.
Tre närakuter öppnar 2017 i SLSO:s drift.
6 Dimensionering, planering och styrning av ambulanssjukvård
Prehospital vårdstruktur inklusive ambulanskoordinering och transporter mellan
vårdgivare.
Omstyrningen av ambulanser från Huddinge till Södertälje permanentas i höst, efter
projektets slut.
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7 Nätverkssjukvården
Långsiktig och strategisk utveckling av nätverkssjukvården.
Detta område är en konkretisering av målbilden 2025.
Ett antal av fokusområdena löper över flera år. Under åren 2017-2018 sätts fler resurser i
drift, bland annat på Södertälje sjukhus, Sollentuna sjukhus och full drift av Nya Karolinska
Solna.
Marie Ljungberg Schött tackar för informationen.
Presentationen distribueras till utskottet via läsplattorna.
§ 19 Journal via nätet
Birgitta Cornelius hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar i ärendet.
Hon presenterade tidplanen för projektet att tillgängliggöra journalinformation för
direktåtkomst som landstingsfullmäktige ska ta ställning till 13 september 2016. Start av en
pilot planeras till november 2016 och efter utvärdering ett införande till övriga beslutade
vårdgivare under 2017.
Ett antal regler för presentationen via nätet ska arbetas fram.
Inera arbetar med de nationella frågeställningarna.
Diskuterades bland annat sekretessfrågor, tillgänglighet till journalinformation, hantering av
personer med skyddad identitet och vårdnadshavares tillgång till barns/ungdomars
journaler.
Målet är en trygg och strukturerad införandeprocess.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen distribueras till utskottet via läsplattorna.
§ 20 På spaning- utmaningar 2016-2017 med utgångspunkt från Stockholms
medicinskt årliga rapport 2016
Britt Arrelöv hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar i ärendet.
Syftet med Stockholms medicinska råds årliga rapport är att den ska vara ett underlag till
beslutsfattare angående medicinska utmaningar och konsekvenser kopplat till
genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård. Tidigare kallades deras rapporter för
årsrapporter, och hade karaktären av verksamhetsberättelser.
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Temaområden i år är:
* Tillgången på specialiserade de sjuksköterskor
* Utflytt av specialiserad vård från akutsjukhusen
* Akut omhändertagande på akutsjukhusen
* Konsekvenser av vårdval
* Implementering av diagnos- och behandlingsmöjligheter
* Långsiktig kompetensförsörjning av specialiserade läkare
* Ökande vårdbehov i en växande och åldrande befolkning
Britt gör inom en tid en sammanfattning av den årliga rapporten, som presenteras för
utskottet i läsplattorna.
Geografisk vårdutbudskarta- lägesrapport
Det finns geografiska skillnader både i hälsa och i vårdutbud. Förvaltningen har utlovat en
vårdutbudskarta men har ännu inte avrapporterat det.
Det finns nu en databas som visar var befolkningen konsumerar vård, med utgångspunkt
från var man bor. De kommunvisa faktabladen kommer att innehålla denna information.
Det finns möjlighet till att frågan återkommer i utskottet.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
§ 21 Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 15/2015,
Framtidens hälso- och sjukvård planering och genomförande 2015
HSN 2016-0651
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har översänt rapporten 15/2015 Framtidens hälso- och sjukvård planering och genomförande 2015 till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Revisorernas samlade bedömning utifrån genomförd granskning i detta projekt under 2015
är att de riskområden som revisionen tidigare år pekat på till stor del består, bland annat
med kompetensförsörjningen. Bedömningen är även att det finns en styrka i att arbetet med
framtidens hälso- och sjukvård (FHS) nu drivs som en integrerad del i utvecklingen av
sjukvården inom landstinget. Ett samlat helhetsperspektiv behöver dock säkerställas i
genomförandet av FHS och ansvarsfördelningen mellan de olika politiska organen respektive
de centrala förvaltningarna behöver tydliggöras. Revisorerna önskar att nämnden i sitt
yttrande särskilt berör detta men även hur vårdutbud och tillgänglighet ska säkras under
omställningen. Vidare hur ett bredare införande av nya arbetssätt i nätverkssjukvården ska
kunna ta ett steg framåt med beaktande av dagens situation när det gäller
kompetensförsörjningen.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-19
Landstingsrevisorernas rapport 15/2015
Yrkanden
1) Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
2) Tove Sander (S) med stöd av Pia Ortiz Venegas (V) yrkar bifall till
Socialdemokraternas förslag (bilaga)
Propositionsordning
Ordförande (M) ställer proposition på de två förslagen och finner att utskottet beslutat enligt
ordförandes yrkande.
Beslut
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård beslutar att föreslå Hälso- och
sjukvårdsnämnden att besluta
att

till Landstingsrevisorerna överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
som yttrande.

Reservationer
Tove Sander (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Pia Ortiz Venegas (V) anmäler att hon reserverar sig mot beslutet.
Deltar inte i beslutet
Marie-Helena Fjällås (MP) anmäler att hon inte deltar i beslutet.
§ 22 Övriga frågor
Inga.

Ordförande Marie Ljungberg Schött tillönskar utskottet trevlig sommar, och hon tillönskas
detsamma. Därefter tackar hon de närvarande och förklarar mötet avslutat.

