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Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Måndagen den 8 februari 2016

Tid

10:00 – 12.00 Sammanträde

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Tove Sander
Sofia Paulsson
Parvin Araghi
Marie-Helena Fjällås

Ersättare

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

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

Övriga

Ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Annika Jerhamre, Torsten Ibring och David Åhlén.

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.
§2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§3

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport 1/2015
De mindre sjukhusens roll i en förändrad vårdstruktur

Britt Arrelöv informerar i ärendet.
I rapporten konstateras att utvecklingen av vården på de mindre sjukhusen ligger efter den
ursprungliga tidsplanen. I inledningen av arbetet med planeringen av de mindre sjukhusen
beaktades inte fastigheternas skick, vilket i flera fall var sämre än man utgått ifrån. Därmed
har konstaterats att det finns större behov av ombyggnader än vad som tidigare beräknats.
Revisorerna nämner i sin rapport att man uppfattar att planeringsarbetet för genomförandet
utifrån Framtidsplanen till viss del börjat om och tagit tid när ansvaret gick över från
programkontoret till HSF. Att det tagit tid beror enligt förvaltningen främst på att det saknas
en linjeorganisation inom HSF som handlägger frågor om lokaler och investeringar och som
kan fungera som mottagare av uppdraget. Förvaltningen har därför i sin
genomförandeorganisation sedan ett år tillbaka, tillsatt ett genomförandeområde som har
till uppgift att hantera frågor runt lokaler och investeringar.
Förvaltningen håller med revisionen om att de tidsmässiga förutsättningarna för att kunna
föra ut vård från akutsjukhusen till mindre sjukhus i enlighet med Framtidsplanens
intentioner inte har genomförts i enlighet med målbilden.
Förvaltningen håller däremot inte med revisionen om att planeringsarbetet för utskiftning
hittills endast omfattat den somatiska slutenvård som ska flyttas ut från akutsjukhusen och
inte öppenvården.
Förvaltningen kommer att ta fram en redovisning av vårdproduktion och vårdkonsumtion
utifrån geografisk fördelning.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Britts anteckningar inför denna presentation sänds ut till utskottets ledamöter.
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Bildande av ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum

Britt Arrelöv informerar i ärendet.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har numera även ett uppdrag att bedriva somatisk
specialistvård. Ett sådant uppdrag är att driva ett regionalt cancerrehabiliteringscentrum
som SLSO enligt avtal nu fått i uppdrag att driva t o m år 2019. Det är ett innovationsinriktat
avtal, som inte låser verksamhetsinnehållet i fyra år. Det ger SLSO ett tydligt
utvecklingsuppdrag att bedriva tvärprofessionell specialiserad rehabilitering i
standardiserade rehabiliteringsprocesser.
Uppföljningen av avtalet kommer att ske genom täta avstämningar och dialog, för att stödja
utvecklingen av verksamheten.
Rehabiliteringscentrum kommer att lokaliseras till Sabbatsberg och målgruppen är vuxna
över 18 år. Prioriterade grupper är patienter med tumörer i öron/näsa/hals och buk/bäcken
men även patienter med seneffekter till följd av cancersjukdom.
Ersättningsmodellen är fastställd för åren 2016 och 2017 för att sedan kunna utvecklas,
beroende på hur processerna kan komma att se ut. Huvuddelen av ersättningen är nu
baserad på produktion.
Britts anteckningar inför denna presentation sänds ut till utskottets ledamöter.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
§5

Uppföljning av utskottsarbetet 2015

Utskottets handlingsplan för 2015 och en sammanställning över utskottets aktiviteter 2015
var utsänt inför sammanträdet.
Utskottet godkände uppföljningen för 2015, men den ska kompletteras med korta
beskrivningar utöver rubrikerna av ärendena som utskottet behandlat.
Uppföljningen skickas därefter ut inför utskottets nästa sammanträde.
§6

Planering av utskottsarbetet 2016

Delades ut ett förslag till planering av utskottssammanträdena 2016.
Varje sammanträde i utskottet skall inledas med en lägesrapport kring arbetet med
framtidens hälso- och sjukvård. Presidiet konkretiserar förväntningarna på de rapporterna.
Utskottet godkände planeringen för 2016, som nu får rubriken Handlingsplan. Men den ska
justeras och kompletteras till vissa delar.
Handlingsplanen skickas därefter ut inför utskottets nästa sammanträde.
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Förvaltningen informerar

Annika Jerhamre, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar.
Annika J visade en bild över flytt av vårduppdrag som ska ske under 2016. Den skickas ut
till utskottets ledamöter.
Höstens och vinterns flyktingsituation har inneburit en brist på tolkar. Flera aktiviteter för
att avhjälpa det pågår.
Annika J har tidigare visat en sammanställning över så kallade systemkritiska leveranser
som förvaltningsledningen nu följer upp i ett utskott ur ledningsgruppen.
Tove Sander (S) frågade varför mammografi flyttats från Danderyds sjukhus till Karolinska.
Är inte det tvärtemot hur vi ska agera?
Förvaltningen återkommer med en kommentar i samband med utskicket v dagens protokoll.
§8

Övriga frågor

Pia Ortiz Venegas (V) frågade om genomförandet av planerna för närakuter.
Marie Ljungberg Schött (M) svarade att ett ärende planeras till HSN i april, och inför det ser
just nu Locum över lokalernas kvalitet.
Marie-Helena Fjällås (MP) undrade hur kartläggningen av vårdbehov i södra länet ser ut
med anledning av planer på ett nytt sjukhus.
Marie Ljungberg Schött (M) svarade att Britt Arrelöv ju nämnde frågeställningen vid sin
föredragning tidigare idag, men det är långtifrån klart, många delar återstår att arbeta med.
Ordförande Marie Ljungberg Schött tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

