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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
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Handläggare:
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Ylva Eriksson
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Övriga anmälningsärenden
Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls för kännedom vissa övriga uppgifter som har
anknytning till Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet. För ytterligare
information om punkterna i bifogade sammanställning hänvisas till
nämndens sekreterare som har vissa kopior till sammanträdet eller
nämndens registrator.
Beslutsunderlag
Förvaltningens anmälan 2013-09-17.
Sammanställning.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

lägga anmälan till handlingarna.

Catarina Andersson Forsman
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Verksamhetsstyrning och stöd

SAMMANSTÄLLNING
2013-09-19

HSN 1301-0091

Övriga anmälningsärenden
Inkomna remisser:
Remiss från Socialdepartementet - Ds 2013:51 - En översyn av läkemedelslagen
(HSN 1307-0818)
Remiss från Socialstyrelsen - Vägledning för mödrahälsovården + Yttrande
(HSN 1308-0881)
Remiss från Socialstyrelsen - Vägledning för barnhälsovården + Yttrande
(HSN 1308-0882)
Remiss från Socialdepartementet av slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård
(SOU 2013:44) (HSN 1308-0926)
Remiss av motion 2012:31 av Ylva Nork m.fl. (V) om att införa fri tandvård till och med
21 års ålder (HSN 1309-1012)

Ärenden från Patientnämnden:
Principärende - Patientnämndsärende gällande svårigheter att få tolkar för döva och
hörselskadade, (PaN 1303-0011130) + svar (HSN 1305-0579)
Övrigt
Yttrande till Socialstyrelsen över remiss av förslag till två vägledningar om att stärka
vården och omsorgen för äldre personer med psykisk ohälsa (HSN 1307-0764)
Yttrande till Socialstyrelsen ang remiss om föreskrifter om basala hygienrutiner i vård
och omsorg (HSN 1302-0199)
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg om inkommen skrivelse från kvinnokliniken Skånes universitetssjukhus Malmö angående brist på aborttider i Stockholm
(HSN 1309-1003)
Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nationella screeningprogram –
modell för bedömning, införande och uppföljning samt rekommendationer
om screening för ändtarmscancer, för bröstcancer och för prostatacancer
(HSN 1306-0704)
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