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PROTOKOLL
2015-03-02

Sammanträde i Programberedningen för akutsjukvård
Datum

2015-03-02

Tid

14.00 - 15.20

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(S)
(M)
(M)
(M)
(C)
(S)
(MP)
(V)

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Hanna Broberg
Martina Mossberg
Boris von Uexküll
Göran Råsmar
Zeinab Golmami
Rodolfo Alvarez
Jonas Lindberg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vic e ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Olof Kollinius
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Leif Karnström, Pernilla Ohlin, Jenny Norell, Ann Eva Askensten,
Kerstin Engman, Eva Lestner och Lisbeth Ekebom.

Justerat
Marie Ljungberg Schött

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Dag Larsson
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Val av justerare

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) och 2:e vice ordförande Dag Larsson (S) utses
att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§3

Sammanträdestider 2015
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedningen för akutsjukvård 2015
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19
Beslut
Programberedningen för akutsjukvård beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2015, med klockan 14.00
som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Måndagen den 2 mars
Måndagen den 23 mars
Måndagen den 20 april
Tisdagen den 26 maj
Måndagen den 24 augusti
Måndagen den 21 september
Måndagen den 19 oktober
Måndagen den 23 november

§4

Förslag till framtida organisation av tjänsten prioritering och
dirigering av prehsopitala enheter

Ann Eva Askensten och Kerstin Engman informerar om utredningen av framtida
organisation av prioritering och dirigering av prehospitala enheter. De informerar om
historik, bakgrund och nulägesanalys. Det som har utretts är ekonomi, juridik,
regelverk, teknik – både teknisk plattform och beslutsstöd, bemanning, kompetens,
lokaler, styrbarhet, omvärlden och samarbeten. Alla områden fokuserar på
invånarperspektivet. En tidplan för projektet presenteras.
Resultaten från utredningen presenteras i en rapport på kommande sammanträde
i programberedningen.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
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Personalrörlighetsrapporten

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram olika jämförande rapporter om
akutsjukhusen. Leif Karnström informerar om rapporten personalrörlighet och
produktionsförändringar - en delrapport utifrån kostnadsutvecklingen inom
akutsjukvården.
Huvudsakliga frågeställningar har varit hur volym- och personalutvecklingen har
sett ut för de landstingsägda akutsjukhusen samt om sjukhusens kostnadsökningar
kan kopplas till personalutvecklingen. Produktionen har analyserats utifrån besök,
vårdtillfällen och DRG-poäng. Personalanalyser har gjorts utifrån
personalutveckling och personalomsättning.
Övergripande analyser visar bland annat att för Danderyds sjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus har vårdproduktionen
avtagit, utskifte har skett inom vårdvalsspecialiteter, antalet anställda har ökat
snabbare än underliggande volymer under de senaste två åren,
personalomsättningen har ökat och lönerna har ökat snabbare än tidigare.
Rapporten är framtagen tillsammans med akutsjukhusen och är ett underlag för
sjukhusens fortsatta planering.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§6

Förvaltningen informerar

Leif Karnström informerar om
- arbetet med avtalen med akutsjukhusen 2015 som är i slutfasen samt om
omställningsavtal för akutsjukhusen 2016-2018.
- omfördelning inom budget 2015.
- Nya Karolinska – planering av vad som ska finnas i huset.
- implementering av cancerplanen, bland annat uppstart av tre bröstcentra.
- 4 D i samarbete med Karolinska Institutet, bland annat nytt centrum för
reumatologi.
- utveckling av specialistvård SLSO.
- cancerrehabilitering i SLSO:s regi.
§7

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapporter till hälso- och
sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapporter till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 27 januari 2015 och 20 februari 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
På fråga från Jonas Lindberg (V) om ytterligare nedbruten statistik om
antibiotikaförskrivning svarar Leif Karnström att en redovisning sänds till
programberedningens ledamöter och ersättare.

4 (4)
Programberedning 2Akutsjukvård

§8

PROTOKOLL
2015-03-02

1/2015
§§ 1-8

Övriga frågor

Dag Larsson (S) önskar att programberedningen kan ha sammanträde på något av våra
sjukhus, förslagsvis i samband med studiebesök.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) önskar att programberedningen på sammanträdena
får fördjupade föredragningar inom de områden och frågor som programberedningen
bereder.
Leif Karnström får i uppdrag återkomma med idéförslag till fördjupningsfrågor, aktiviteter
och studiebesök för programberedningen.
Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) tackar alla och förklarar sammanträdet
avslutat.

