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Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson
(S) om patientnämndens erfarenhet i vårdvalet
LS 2015-1504
Ärendebeskrivning
Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) har till landstingsfullmäktige
lämnat en motion om användningen av patientnämndens erfarenheter vid
nya vårdvalsetableringar.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 augusti 2016
Motion 2015:41
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 juni 2016 med
S- och V-ledamöternas muntliga reservationer
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 april 2016
Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger landstingsrådsberedningens förslag i skrivelse
den 17 augusti 2016.
Följande yrkanden framförs
Bifall från ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) till landstingsrådsberedningens förslag att anse motionen besvarad.
Bifall till motionen från Erika Ullberg (S) och Gunilla Roxby Cromvall (V).
Proposition
Ordföranden frågar på vart och ett av de framställda yrkandena och finner
att landstingsstyrelsen bifaller landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen beslutar enligt landstingsrådsberedningens förslag
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Reservation
Erika Ullberg (S), Dag Larsson (S), Jens Sjöström (S), Talla Alkurdi (S) och
Anders Lönnberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna
yrkanden. Gunilla Roxby Cromvall (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Beslutsexpediering: Landstingsfullmäktige, Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor
Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet i
vårdvalet
Föredragande landstingsråd: Marie Ljungberg-Schött
Ärendebeskrivning
Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) har till landstingsfullmäktige
lämnat en motion om användningen av patientnämndens erfarenheter vid
nya vårdvalsetableringar.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting ska alltid sträva efter att ha så god kvalitet och
uppföljning av samtliga vårdgivare som möjligt. Detta är en förutsättning
för att fortsatt kunna erbjuda en trygg och säker vård för samtliga invånare
i länet.
De vårdgivare som i dag lämnar in en ansökan till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen om att bedriva verksamhet inom ramen för vårdval
bereds enligt fastsällda rutiner. Dessa rutiner inkluderar rigorösa kontroller
av ansökningar både gällande lokaler och ekonomisk status som den
sökandes seriositet. Vad gäller den sökandes seriositet granskas
verksamheters plan för bemanning och drift. I denna beredning ingår även
att förvaltningen inhämtar uppgifter från Socialstyrelsen gällande vilka
legitimationer och behörigheter som är utfärdade. Likaså inhämtas
uppgifter från Inspektionen för vår och omsorg (IVO) angående eventuella
klagomål och anmälningar som är registrerade hos den sökande.
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Socialstyrelsens och IVO:s bedömningar kompletterar varandra då IVO har
möjlighet att i enskilda fall utföra medicinska bedömningar. Dessa två utgör
då en del av den helhet som den sökande bedöms utefter.
Vid den slutliga bedömningen om huruvida en sökande ansökan ska bli
godkänd eller inte väger förvaltningen ihop all information som
framkommit under beredningen. Patinetnämndens information utgör en
god källan till kvalitetssäkring inom vården och har en särskild ställning i
frågan om patientens rättigheter och ställning gentemot vårdtagaren. Då
många vårdgivare ansöker om att bedriva verksamhet för första gången är
det även viktigt att för patientens rätt och säkerhet arbeta med uppföljning
av kvaliteten och även här är patientnämndens erfarenheter mycket viktiga.
Det föreligger därför inget hinder att information även från
patientnämnden inhämtas i beredningen av ansökningar från vårdgivare
och i uppföljningen av dem som fått tillstånd att bedriva vårdverksamhet.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den i augusti 2016
Motion 2015:41
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 juni 2016 med
S- och V-ledamöternas muntliga reservationer
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 april 2016

Torbjörn Rosdahl
Carl Rydingstam
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Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor
Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet i
vårdvalet
Ärendebeskrivning
Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) har till landstingsfullmäktige
lämnat en motion om användningen av patientnämndens erfarenheter vid
nya vårdvalsetableringar.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 1 augusti 2016
Motion 2015:41
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 21 juni 2016 med
S- och V-ledamöternas reservationer
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande den 26 april 2016
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) har lämnat en motion om att
patientnämndens information kring olika vårdgivare borde användas oftare
vid beredning av nya vårdvalsetableringar.
Varje ansökan som lämnas in till hälso- och sjulcvårdsförvaltningen om
godkännande av nya vårdvalsetableringar, bereds enligt fastställda rutiner.
Vid den slutliga bedömningen väger förvaltningen ihop all information som
framkommit under beredningen och då finns möjlighet att inkludera
eventuell information från patientnämnden.
Bakgrund
Motionärerna föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden och
sjukvårdsstyrelserna ges i uppdrag att i möjligaste mån använda
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patientnämndens information om olika vårdgivare vid beredning av nya
vårdvalsetableringar.
Patientnämnden har till uppgift att hantera klagomål i vården och vid
behov kommunicera dessa med berörd vårdgivare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrat sig i ärendet.
Överväganden
Varje ansökan som lämnas in till hälso- och sjukvårdsförvaltningen om
godkännande av nya vårdvalsetableringar, bereds enligt fastställda rutiner.
Uppgifter inhämtas bland annat från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) beträffande vilka klagomål och anmälningar som är registrerade
rörande den aktuella ansökan. IVO har, till skillnad från patientnämnden,
möjlighet att göra medicinska bedömningar i det ensldlda fallet.
Som komplement till kontrollerna kan hälso- och sjulwårdsförvaltningen
kalla in den sökanden för en intervju om hur man avser att bedriva
verksamheten och uppfylla de krav som ställs i avtalet.
Vid den slutliga bedömningen väger hälso- och sjukvårdsförvaltningen ihop
all information som framkommit under beredningen och då finns möjlighet
att inldudera eventuell information från patientnämnden. Rutiner för sådan
kontroll bör analyseras inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Mot bakgrund av detta anser förvaltningen att motionen ska anses vara
besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anne Rundquist
Tillförordnad landstingsdirektör
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Motion av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) om
Patientnämndens erfarenhet i vårdvalen
Landstingets patientnämnd hat en stof ökning av antalet ärenden inom de flesta
områden, det finns över 10 år av ärenden digitalt tillgängliga. Information om mer
eller mindre alla delar av vården och. en stor andel av våra utförare.
Vi har fått tydliga signaler från patientnämndens förvaltning om att den information
de har går att använda långt mycket mer i landstingets beslutsprocesser på
sjukvårds området.
I och med den mycket stora mängden utförare inom hälso- sjukvårdens vårdval
behöver vi bli bättre på uppföljning och kontroll av verksamheterna utan att skapa
nya dyia kontrollinstanser. Landstinget har idag enorma mängder inhämtande data
om den hälso- sjukvård som bedrivs på vårt uppdrag, vi måste utveckla bättre rutiner
för att utnyttja detta.
I dagsläget använder hälso- sjukvårdsförvaltningen inte alls eller i mycket liten
utsträckning informationen från patientnämnden i sina underlag till beslut om
nyetableringar inom vårdvalen. Patientnämndens information skulle ge än mer
välunderbyggda beslut i sjukvårdsstyrelserna.
Mot bakgrund av ovanstående föieslår jag Landstingsfullmäktige besluta:
att

ge Hälso- och sjukvårdsnämnden, l^so^ch-sjukvårdsfjörv^^
och sjukvårdsstyrelserna i uppdrag att i möjligaste mån använda
patientnämndens information vid beredningen av nya
vårdvalsettableringar för av Landstinget sedantidigarekända utförare.

Stockholm den 15 december 2015

JUL Hälso» och sjukvårdsnämnden
BrKZ
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Anna Starbrink (L)
Dag Larsson (S)

Justerat
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Yttrande över motion 2015141 av Victor Harju (S) och
Eleonor Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen
HSN 2016-0142

Ärendebeslcrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen. I motionen föreslår
Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) att uppdrag ges att i möjligaste mån
använda patientnämndens information vid beredningen av nya vårdvalsetableringar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-26
Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Dag Larsson (S) och Håkan Jörnehed (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjulcvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
Förslag till beslut
Hälso- och sjulwårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Dag Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Vid protokollet/rätt avskrivet intygas
Lykke Ask-Harborg
Expedieras:
Landstingsstyrelsen
Akten
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HandläggareClaes Ankre'

Hälso- och sjukvårdsnämnder
Ankom
2016-06-21, P 18
Stockholms läns landsting
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Yttrande över motion 2015:41 av Victor Harju (S) och
Eleonor Eriksson (S) om patientnämndens erfarenhet
i vårdvalen
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om patientnämndens erfarenhet i vårdvalen. I motionen
föreslår Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) att uppdrag ges att i
möjligaste mån använda patientnämndens information vid beredningen av
nya vårdvalsetableringar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-26
Motion 2015:41 av Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för vårdval.
Förslag till beslut
Hälso- och sjulwårdsnämnden beslutar
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
Victor Harju (S) och Eleonor Eriksson (S) har genom en motion daterad
15 december 2015 föreslagit att i möjligaste mån använda patientnämndens
information vid beredningen av nya vårdvalsetableringar. Patientnämnden
har till uppgift att hantera klagomål i vården och vid behov kommunicera
dessa med berörd vårdgivare. Enligt motionen förfogar patientnämnden
över en mycket stor mängd information gällande landstingets utövare av
hälso- och sjukvård. Genom att ta del av denna information under
beredningen av nya vårdvalsärenden kan beslutsunderlagen förbättras inför
beslut i sjukvårdsutskotten.
Varje ansökan som lämnas in till hälso- och sjukvårds förvaltning om
godkännande bereds enligt fastställda rutiner. Utöver att kontrollera
sökandens ekonomiska status och de aktuella lokalerna ingår att
kontrollera sökandens seriositet. Då det gäller seriositeten ingår ett flertal
kontroller. Främst bedöms sökandens beskrivning i ansökan om hur
verksamheten ska bedrivas och bemannas.

JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden
SSr^S
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I beredningen ingår även att förvaltningen inhämtar uppgifter från
Socialstyrelsen beträffande vilka legitimationer och behörigheter som är
utfärdade. Uppgifter inhämtas också från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) beträffande vilka Magomål och anmälningar som är registrerade
rörande den aktuella ansökan. IVO har till skillnad från patientnämnden,
möjlighet att göra medicinska bedömningar i det enskilda fallet. Vidare begär
förvaltningen att sökanden inhämtar utdrag från belastningsregistret gällande
företrädare för sökanden. Som komplement till de redovisade kontrollerna kan
förvaltningen kalla in den sökanden för en intervju om hur man avser att
bedriva verksamheten och uppfylla de krav som ställs i avtalet.
I förfrågningsunderlaget för de olika vårdområdena framgår skäl för att en
ansökan inte kan godkännas. Exempelvis anges att om förvaltningen
bedömer att verksamheten inte kommer att bedrivas med en kvalitet eller
bemannas med den kompetens som avtalet anger ska ansökan inte
godkännas. Då det gäller tidigare brister hos sökanden kan nämnas att
förvaltningen inte äger rätt att avslå en ansökan med hänvisning till brister
som ligger mer än 5 år tillbaka i tiden om inte synnerliga skäl föreligger.
Vid en slutlig bedömning huruvida en ansökan ska föreslås bli godkänd
eller inte väger förvaltningen ihop all information som framkommit under
beredningen. I detta sammanhang finns skäl att ta hänsyn till information
från patientnämnden i de ärenden där vårdgivaren tidigare varit verksam
inom landstinget. Det kan bidra till att skapa en bättre helhetsbild av
sökanden och därmed ge ett bättre beslutsunderlag. Upplysningar om
brister hos vårdgivaren kan även ge skäl att gå vidare med fördjupade
undersökningar.
Förvaltningen ställer sig således positiv till motionens förslag att även
inkludera uppgifter från patientnämnden i bedömningen av vårdgivare som
ansöker om att få bedriva vård inom något av länets vårdvalsområden.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Olle Olofsson
Avdelningschef
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