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Sammanträde i programberedningen för akutsjukvård
Datum

2016-10-17

Tid

14.00–16.00

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Marie Ljungberg Schött
Hans Åberg
Dag Larsson
Martina Mossberg
Boris von Uexküll
Inga-Lill Engelmark-Schönning
Göran Råsmar
Rodolfo Alvarez
Jonas Lindberg

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Olof Kollinius
Ali Kashefi

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Stefan Strandfeldt, Carl Henrik Svenson, Amanda Runsiö,
Anders Nettelbladt, Ann Eva Askensten, Torkel Kanfjäll 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.

§ 52 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.

§ 53 Tilläggsavtal med Ambulanssjukvården i Stockholm AB (AISAB)
om tre sjuktransportenheter
HSN 1103-0236
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag till beslut om att ge Ambulanssjukvården i Stockholm AB
(AISAB) i uppdrag att organisera tre stycken sjuktransportenheter för transport av
patienter mellan vårdinrättningar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande 2016-09-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna tilläggsavtal om tre
sjuktransportenheter med Ambulanssjukvården i Storstockholm AB,
organisationsnummer 556461-6695, för perioden 1 november 2016 till och
med 31 januari 2019.
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§ 54 Förlängning av avtal med Scandinavian MediCopter AB om
ambulanshelikoptertjänst
HSN 2016-1375
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag till beslut om en tillfällig förlängning av nuvarande avtal
rörande ambulanshelikoptertjänst fram till dess att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) kan teckna ett nytt långsiktigt avtal.
Upphandling inför nytt avtal har pågått i två steg från 2014 och tilldelningsbeslut
fattades den 19 april 2016 där uppdraget tilldelades Scandinavian MediCopter AB
(SMC). En utdragen överprövning pågår för närvarande av detta tilldelningsbeslut
där förvaltningsrätten ännu inte har fattat beslut. Detta innebär att HSF inte kan
teckna avtal med stöd av tilldelningsbeslutet. På grund av detta måste det
nuvarande avtalet tillfälligt förlängas för att säkerställa
ambulanshelikoptertjänsten fram till dess att ett nytt långsiktigt avtal kan tecknas.
Förlängningsavtalet kommer att gälla från den 1 november 2016 fram till dess att
HSF har tecknat ett nytt avtal och datum för ny avtalsstart är fastställt.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-15
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Scandinavian MediCopter AB, organisationsnummer 5566177084, om ambulanshelikoptertjänst för perioden 1 november 2016 fram till
dess att nytt avtal tecknats efter lagakraftvunnet tilldelningsbeslut, dock
längst till och med 31 oktober 2017. Avtalet kan därefter förlängas med tolv
(12) månader i taget fram till dess att upphandlingen kan avslutas och nytt
avtal tecknats efter lagakraftvunnet tilldelningsbeslut.

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 55 Yttrande över remiss – Driftsformer för universitetssjukhus
(Ds 2016:28)
HSN 2016-4299
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
promemorian Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28).
Anders Nettelbladt informerar om ärendet och svarar på frågor.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-19
Sammanfattning av remissen Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen beslutar föreslå hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande över remissen - Driftsformer för
universitetssjukhus

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Rodolfo Alvarez (MP) deltar inte i beslutet.
Jonas Lindberg (V) deltar inte i beslutet.
§ 56 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och
neurologi utanför akutsjukhus
Eva Lestner informerar om konsekvenserna av Karolinska Universitetssjukhusets
förändrade vårduppdrag i samband med inflyttningen till Nya Karolinska Solna
samt förslag att etablera akademiska enheter inom specialistvård diabetes och
neurologi i samverkan med Karolinska Institutet.
De två akademiska specialistcentra ska genom att ingå i en struktur för
nätverkssjukvård vara en del av framtidens hälso- och sjukvård. Enheterna ska ha
en aktiv roll i genomförandet av nätverkssjukvården genom ökad dialog,
samarbeten och kompetensutveckling.
Presentationen läggs på surfplattan.
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Aktuellt läge i akutsjukvården

Stefan Strandfeldt och Mikaela Lingvall ger en lägesrapport från prehospital
styrning mot Södertälje sjukhus. Informationen handlar bland annat om:
•
•
•
•
•

Syftet med den förändrade styrningen
Kriterier för de ambulanser som dirigeras
Berörda geografiska områden
Data och analyser
Projektet utvärderas

Presentationen läggs på surfplattan.

§ 58 Förvaltningen informerar
Stefan Strandfeldt informerar om
- vårdval urologi som startar 1 november 2016. Hittills har en vårdgivare
ansökt om att vara verksam inom vårdvalsområdet. En plan finns för att
säkerställa vården. Det pågår även en översyn av förfrågningsunderlaget,
bland annat avseende prisnivåerna. Själva innehållet i vårdvalet är inte
tänkt att förändras.
- förlossningsvården och arbetet med att ta fram en långsiktig plan för
2017-2024.
- cancervården. En förstärkning av cancervården sker nu i Stockholms län för
att möta ett ökat behov. Även den patientnära forskningen förstärks.
Centrum för cancerrehabilitering, som är en del av cancerplanen, har
startat och bygger successivt upp sin verksamhet under 2016 och 2017.
Inledningsvis prioriteras patienter med cancer i öron-, näs- och
halsområdet och i buk- och bäckenområdet samt patienter med sena
komplikationer av sin cancersjukdom i barn- och ungdomsåren. På sikt ska
patienter med rehabiliteringsbehov inom flera cancerdiagonser tas om
hand. Centrumet finns på Sabbatsbergs sjukhus och drivs av Stockholms
läns sjukvårdsområde.
- resultaten från årets patientenkät som ger gott betyg till vården när det
gäller tillgänglighet, stöd och bemötande. Patienternas delaktighet i vården
behöver utvecklas.
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§ 59 Övriga frågor
Förslag till sammanträdestider 2017 diskuteras. Förslag till studiebesök för
programberedningen under 2017 välkomnas och kan lämnas till presidiet eller till
sekreteraren.
§ 60 Information om breddinförande FRAPP –
ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd
Ann Eva Askensten och Torkel Kanfjäll informerar om status i breddinförandet av
FRAPP – ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd.
Sedan 26 september 2016 deltar alla akutsjukhus. Från och med 17 oktober 2016
deltar 41 FRAPP-ambulanser (fortsatt utrullning av fem ambulanser per vecka).
Några erfarenheter som redovisas är problem relaterade till handhavandet, enstaka
incidenter och information till vårdgivare.
Presentationen läggs på surfplattan.
Informationen följs av en visning av utrustningen i en ambulans på plats utanför
landstingshuset.

Ordförande Marie Ljungberg Schött (M) förklarar sammanträdet avslutat.

