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Sammanträde i Programberedningen för vårdval
Datum

Torsdag 20 oktober 2016

Tid

14.00–16.25

Plats

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lokaler, Hantverkargatan 11 B,
konferensrum Gesällen

Ledamöter

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

Olle Reichenberg
Madeleine Sjöhage
Christina Enocson Mårtensson
Lotta Lindblad-Söderman
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Magnus Liljegren
Linus Rehn, fr o m § 64
Estanislao Mboro
Yvonne Andersson
Lisa Rasmussen, fr o m § 64

Ersättare

(M)
(L)

Anna Bredin
Gustav Nordin

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Övriga

Kitty Kook Wennberg, Eva Hålander, Petra Eriksson, Carita Holmlund
Stavrou, Catharina Johansson, Peter Lundqvist, Jan-Olov Wiklund,
Jessica Ottesten

Justeras

Olle Reichenberg (M)

Vid protokollet

Jessica Ottesten

Christina Enocson Mårtensson (S)
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Val av justerare

Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera
protokollet.
§ 58

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.
§ 59

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet den 20 september godkänns och läggs till
handlingarna.
Protokollet från den 22 augusti anmäls och läggs till handlingarna.
§ 60

Krav på remiss för nybesök inom vårdval specialiserad
hudsjukvård
HSN 2016-4353

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag på att införa krav på remiss för nybesök hos läkare
inom vårdval specialiserad hudsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-19
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

införa krav på remiss för nybesök hos läkare inom vårdval specialiserad
hudsjukvård från och med 1 januari 2017.

Särskilt uttalande
Lisa Rasmussen (V) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet
(bilaga 1)
§ 61

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
intensivträning för barn och ungdomar med
rörelsenedsättning
HSN 2016-3341

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att revidera nuvarande förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning till att
även omfatta intensivträning för vuxna personer med rörelsenedsättning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-14
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Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att inkludera vuxna i
förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet intensivträning för barn och ungdomar
med rörelsenedsättning genom en revidering av det aktuella
förfrågningsunderlaget

att

benämna det reviderade förfrågningsunderlaget för vårdvalet
"Intensivträning
för personer med rörelsenedsättning"

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på reviderat förfrågningsunderlag.

§ 62

Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 1508-1000

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till reviderat förfrågningsunderlag enligt lag
(2008:962)
om valfrihetssystem (LOV) för vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi. Det
nya förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med den 1 januari 2017.
Yrkanden
1) Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Lisa Rasmussen (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.(bilaga 2)
Propositionsordning Ordförande Olle Reichenberg (M) ställer proposition
på de två förslagen och finner att programberedningen för vårdval beslutar
enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna reviderat förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
specialiserad
fysioterapi, att gälla från och med 1 januari 2017.

Deltar inte i beslut
Christina Enocson Mårtensson anmäler att (S)-gruppen inte deltar i beslutet.
Reservation
Lisa Rasmussen (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
§ 63

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet
avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) 2017
HSN 2016-4149

Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas förslag till ändringar av förfrågningsunderlag för
avancerad
sjukvård i hemmet enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Syftet med
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ändringen är att kunna förutse kostnader samt att förbättra tillgängligheten för
nya patienter.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-15
Anvisningar för inlämnande av ansökan, ersättningsvillkor, revideringar av
förfrågningsunderlag.
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta

att

godkänna ändringar i förfrågningsunderlaget för avancerad sjukvård i
hemmet att gälla från och med den 1 januari 2017.

Deltar inte i beslut
Christina Enocson Mårtensson anmäler att (S)-gruppen inte deltar i beslutet.
Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet.
Lisa Rasmussen (V) deltar inte i beslutet.
§ 64

Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2017
HSN 2016-0755

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till ändringar av förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård för år 2017 enligt lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Ärendet inkluderar förslag till vidareutveckling av
husläkarverksamhetens ersättningsmodell i enlighet med tidigare beslutade
huvudinriktning.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-20
Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOV, husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård.
Beslut
Programberedningen för vårdval föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna förslag till ändringar i förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård att gälla från den 1 januari 2017.

Särskilt uttalande
Lisa Rasmussen (V) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Vänsterpartiet
(bilaga 3)

§ 65 Husläkarmottagningarnas ersättningssystem ACG
Peter Lundqvist och Jan-Olov Wiklund informerar om ACG (Adjusted Clinical
Groups), vilken föreslås införas som en del av den så kallade
listningsersättningen.
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§ 66 Förvaltningen informerar
Kitty Kook Wennberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar kort om
följande:
Malin Frenning föreslås bli landstingsdirektör i Stockholm
Landstingsstyrelsens presidium har lett arbetet med rekryteringen och föreslår
nu gemensamt att Malin Frenning ska utses till ny landstingsdirektör.
Landstingsstyrelsen fattar beslut i frågan den 25 oktober.
Åsa Himmelsköld, chefen för närsjukvårdsavdelningen, har utsetts till ny
hälso- och sjukvårdsdirektör för landstinget i Uppsala län.
När Åsa Himmelsköld lämnar sin tjänst i mitten av november kommer MarieLouise Kain att träda in som tillförordnad avdelningschef. Rekrytering av en ny
chef för närsjukvårdsavdelningen startar omgående.
Cecilia Råberger börjar den 1 december som chef för den administrativa
avdelningen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det innebär att den nya
administrativa avdelningen träder i kraft och att kanslienheten och enheten för
intern fastighet och IT övergår till avdelningen.
Cecilia Råberger kommer närmast från Stockholms universitet där hon är
administrativ chef på Metereologiska institutionen.
Donationsveckan har ägt rum och syftet är att uppmärksamma allmänheten
på organ- och vävnadsdonation och på vikten av att ta ställning.
Donationsviljan bland invånarna är mycket hög. Få har dock aktivt tagit
ställning och gjort sin vilja känd. Enligt Socialstyrelsen inkommer under en
normal vecka omkring 400-1 000 anmälningar till donationsregistret. Under
förra årets donationsvecka anmälde sig 8 000 personer till donationsregistret.
Förlossningsvården
Förvaltningen arbetar med en plan för åren 2017 - 2024 som beräknas tas upp i
HSN i början av 2017.
Specialiserad urologisk vård
Den första november startar vårdval inom specialiserad urologi. Hittills har det
inte kommit in tillräckligt många vårdvalsansökningar för att tillgången till
specialiserad urologisk vård framöver ska anses tillfredsställande. Därför vidtar
hälso- och sjukvårdsförvaltningen åtgärder för att säkerställa
omhändertagandet av de patienter som berörs.
Det skall göras en översyn av ersättningarna och ett nytt förslag ligger till HSN.
§ 67

Övriga frågor

Ordförande Olle Reichenberg tackar de närvarande och avslutar sammanträdet.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Beredningen för vårdval
Vänsterpartiet

7/2016
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2016-10-20
Ärende nr 4
HSN 2016-4353

SÄRSKILT UTTALANDE BILAGA 1

Krav på remiss för nybesök inom vårdval specialiserad
hudsjukvård
Visserligen är kravet på remiss som övervägande positivt, då det kan vara
ett steg i rätt riktning att ge de patienter som är i störst behov vård först.
Dock så känns det inte som borgerlig politik där man talar om valfrihet
att nu kräva remiss. Detta är ännu ett försök att minska kostnaderna för
de vårdval som borgarna på ideologisk grund infört. Istället för att ändra
strukturen och avskaffa vårdval specialiserad hudsjukvård så vill man nu
kräva remisser. Vänsterpartiet anser att detta är ännu ett exempel på att
vårdval är alltför kostsamt och landstinget tappar kontrollen över
vårdkedjan.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Beredningen för vårdval
Vänsterpartiet
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2016-10-20
Ärende nr 6
HSN 1508-1000

FÖRSLAG TILL BESLUT BILAGA 2

Revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi,
Beredningen för vårdval beslutar
att

ärendet återremitteras och återkommer med en rejäl
konsekvensanalys av hur de föreslagna förändringarna påverkar
vårdgivare och patienter

att

verka för en fördjupad dialog med vårdgivare för att hitta en
gemensam lösning och samsyn

att

omedelbart justera beslutet

Vänsterpartiet har varit och är mycket kritiska till införandet av vårdval(Lov) i
sjukvården. Oftast har vi röstat emot då vi haft en annan syn på utvecklingen av
Hälso- och sjukvården än den som nu sker under de borgerliga partiernas
ledning.
De borgerliga allianspartierna som infört alla dessa nu mer kostnadsdrivande
vårdval, bör också ta ansvar för dessa och de ändringar som nu föreslås i
vårdvalen.
Oavsett vad man har haft för ingång från första början angående vårdvalen anser
vi att man måste ge vårdgivarna långsiktiga bestående villkor. I mars förra året
så lade landstingsalliansen fram en snabb nödlösning i hopp om att mildra de
skenande kostnaderna i vårdvalen genom att skära i ersättningssystemen. Vi var
även då mycket kritiska till att neddragningen gjordes utan konsekvensanalys.
När vi trots allt har det vårdvalssystem vi har är det viktigt att få vården att
fungera kontinuerligt för patienterna. Inför Hälso- och sjukvårdsnämndens
senaste möte uppvaktades vi av olika företrädare för vårdgivare och
patientorganisationer, vilket fortsatt inför den justering som nu föreslås. De är
fortfarande oroliga över de föreslagna förändringarna och de önskade att man
utreder konsekvenserna än mer av hur ändringsförslagen i vårdvalen påverkar
innan beslut fattas.
Förslaget bör enligt vår mening omarbetas då det fortfarande saknas en grundlig
genomlysning för hur vi tillsammans ska kunna erbjuda en god vård på rätt nivå.
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Beredningen för vårdval
Vänsterpartiet
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2016-10-20
Ärende nr 8
HSN 2016-0755

SÄRSKILT UTTALANDE BILAGA 3

Revidering av förfrågningsunderlag inom vårdvalsområdet
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2017
Vänsterpartiet är som känt mycket kritiska till LOV, då vi anser att själva
strukturen är fel och att vården skulle kunna drivas på ett bättre och mer
resurskontrollerat i landstingets regi. Dock välkomnar vi här att man vill behålla
inriktningen vad det gäller att förbättra omhändertagandet av kroniskt sjuka och
vårdtunga patienter. Det är ur ett klassperspektiv bra att införa ACG (Adjusted
Clinical Groups) vilket innebär att de mottagningarna med många patienter med
vårdtunga diagnoser får utökade resurser.
Förutom detta så skulle Vänsterpartiet vilja ge hemsjukvården ett eget uppdrag i
primärvården, liknande det som barnavårdscentralen har. Utifrån vårdcentralen
kan sedan hemsjukvården organiseras i samarbete med kommunen i form av
äldrevårdscentraler och/eller äldreteam med samlokaliserad hemtjänst.
Vi vill att hemsjukvården blir ett eget tydligt heldygnsuppdrag inom
primärvården och att ersättningssystemet förändras så att samarbete tydligare
stimuleras i hemsjukvården.

