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Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Måndagen den 10 oktober 2016

Tid

13:30 – 14:55 Sammanträde

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

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

Ersättare

(M)
(M)
(L)
(C)
(S)
(MP)

Gunilla Helmerson
Inger Akalla
Hans Andersson
Karin Fälldin
Jens Sjöström
Michel Silvestri

Övriga

Annika Jerhamre, Annika Tibell, Britt Arrelöv, Marre Mayr, Carl Henrik
Svensson, Gunnar Fälldin 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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§ 29 Val av justerare
Marie Ljungberg Schött (M) och Tove Sander (S) utses att justera protokollet.
§ 30 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 31

Rapport om arbetet inför öppnandet av NKS

Annika Tibell chefläkare Nya Karolinska Solna, informerar i ärendet.
Förberedelsearbetet innefattar många komponenter. Det blir nya team, rutiner, lokaler,
servicefunktioner, förråds- och försörjningslösningar, förutsättningar för administration,
IT/ IKT lösningar och säkerhetslösningar liksom ny medicinsk teknisk utrustning och
patientmix.
Under slutet av november driftsätts två av NKS huskroppar. Den 20 november flyttar hjärt-,
lung- och thoraxpatienter till U1:5 NKS och 27 november flyttar Astrid Lindgrens
Barnsjukhus (ALB) i Solna till U1:6 i NKS.
Erfarenheter från andra sjukhusflyttar vittnar om vikten av att sänka produktionen inför och
direkt efter flytten. Målsättningen är att flytta med ~50 procents beläggning för att sedan
gradvis trappa upp vårdkapaciteten. Neddragningen kommer att ske genom att viss elektiv
vård skjuts framåt samt att patienter styrs om till andra vårdgivare
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen är distribuerad till utskottet via läsplattorna.
§ 32 Förvaltningen informerar
Annika Jerhamre, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om arbetet med de sju
systemkritiska fokusområdena.
1. Patientvägledning: Fem projekt, flera går enligt plan.
2. Strukturförändring/”flytt av vård”: Arbete på många håll. Översyner av vårdval.
3. Struktur för närsjukhus: Viss försening av Sollentuna sjukhus.
4. Förändringar inom barnsjukvården: Kommunikationskoncept klart.
5. Närakuternas uppdrag och avtal: Beslut i HSN 24 maj.
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6. Dimensionering, planering och styrning av ambulanssjukvården: FRAPP under införande.
7. Nätverkssjukvård: En konkretiserad målbild behöver konkretiseras.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen distribueras till utskottet via läsplattorna.
§ 33

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2016
Det akuta mottagandet i en förändrad vårdstruktur
HSN 2016-3353

Britt Arrelöv hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar.
Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har översänt rapporten 1/2016 "Det akuta mottagandet i en förändrad
vårdstruktur" till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Rapporten redovisar
revisionens granskning av hur styrningen av patientströmmarna i det akuta mottagandet
sker utifrån ett helhetsperspektiv.
Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-15
Landstingsrevisorernas rapport 1/2016
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-15
Landstingsrevisorernas rapport 1/2016
Yrkanden
1) Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
2) Tove Sander (S) 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 nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Tove Sander (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Presentationen har distribuerats till utskottet via läsplattorna.
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§ 34 Övriga frågor
* Sammanträdestider 2017:
Följande förslag till sammanträdestider mejlas till ledamöterna senare idag. Synpunkter
lämnas via gruppledarna. Beslut tas vid utskottets sammanträde 7 november.

Måndag 6 februari
Måndag 6 mars
Måndag 27 mars
Tisdag 2 maj
Torsdag 8 juni
Måndag 14 augusti
Måndag 11 september
Måndag 9 oktober
Måndag 6 november
Ordförande Marie Ljungberg Schött tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

