1 (6)

Sjukvårdsstyrelse Söder

PROTOKOLL
2016-06-07

5/2016
§§ 60-68

Sammanträde i sjukvårdsstyrelse söder
Datum

2016-06-07

Tid

13.30 – 15.30

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(L)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(S)
(V)

Gunilla Helmerson
Jessica Ericsson
Anne-Marie Larsson
Natasha Ringblom
Lennart Sjödell
Alfonso Morales
Linda Älegård
Anders Nordlund
Marit Strand Pettersen

Ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

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

Kia Hjelte
Dick Bengtson
Marie Bladholm
Lars Johansson
Ulrica Riis Pedersen
Ulla-Britt Öhman
Marie Fors
Maria Kjellsdotter Rydinger
Annika Hansén-Eriksson
Elisabeth Ulin Karlsson

Tjänstgörande §§ 60-65
Tjänstgörande §§ 66-68
§§ 60-65
Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Marie-Louise Kain, Amanda Runsiö, Gunilla Benner Forsberg,
Marite Sandström, Camilla Westin, Ninos Kerimo och
Lisbeth Ekebom

Justerat

Gunilla Helmerson

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

Alfonso Morales
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Val av justerare

Ordförande Gunilla Helmerson (M) och ledamot Alfonso Morales (S) utses att justera
protokollet.
§ 61

Godkännande av dagordning

Frågor från S och V tas upp under Övriga frågor. Sjukvårdsstyrelsen
godkänner dagordningen.
§ 62 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar
Protokoll från sjukvårdsstyrelse söder den 10 maj 2016 och sjukvårdsutskott
söder den 10 maj 2016 anmäls.
§ 63 Godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde
inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi
HSN 2016-1983
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV),
godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde, Salem Rehab, inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-10
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Stockholms läns sjukvårdsområde gällande
specialiserad fysioterapi på Salem Rehab

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkänd
vårdgivare.
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§ 64 Godkänna ansökan från Smile Art AB inom vårdvalsområdet
allmän barn- och ungdomstandvård
HSN 2016-1562
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
godkänna ansökan inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård
från Smile Art AB.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-11
Yrkanden
Ordförande (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Sjukvårdsstyrelsen föreslår sjukvårdsutskottet besluta
att

godkänna ansökan från Smile Art AB gällande allmän barn- och
ungdomstandvård

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med godkänd
vårdgivare.

§ 65 Uppföljning 2015 av geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet,
specialiserad palliativ slutenvård och läkarinsatser i särskilt
boende
Geriatriska enheten vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomfört
avtalsuppföljningar för 2015 inom geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet,
specialiserad palliativ slutenvård och läkarinsatser i särskilt boende.
Uppföljningarna kommer att presenteras i den årliga rapporten.
Marite Sandström, Camilla Westin och Ninos Kerimo informerar om resultaten
av uppföljningarna samt utvecklingsområden.
Inom den geriatriska slutenvården vårdades 5 procent fler patienter under 2015.
Medelvårdtiden har minskat från 10 dagar till 9,6 dagar. Patienter som är yngre
än 65 år ökar. Några områden för vidareutveckling 2016:
- anpassning av befintlig vårdkarta till framtidens geriatriska behov
- följa den sjunkande medelvårdtiden
- möjliggöra ett ökat direktintag till geriatrisk klinik
- vårdval geriatrik
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Produktionen inom ASiH har ökat under 2015. Bland annat har 12 procent fler
patienter fått vård inom ASiH och medelvårdtiden har minskat till 99 dagar.
Områden för vidareutveckling 2016:
- ökad produktion som följer intentionerna i Framtidsplanen (FHS)
- god följsamhet till effektmål att förebygga behov av oplanerad vård på
akutsjukhus
- enhetlig bedömning när patienter är i behov av ASiH
- kostnadskontroll
Produktionen inom specialiserad palliativ slutenvård (SPSV) har också ökat under
2015. Bland annat har 7 procent fler patienter fått vård inom SPSV, medan
medelvårdtiden är oförändrad (18 dagar). Ingen ändring i målgrupp och uppdrag
planeras under 2016.
Uppdraget med läkarinsatser i särskilt boende (SÄBO) kräver teamarbete
mellan landstinget och kommunerna. Verksamheten inom SÄBO är stabil med
permanenta platser. Ungefär 15 000 individer är listade på ett SÄBO och
medellistningstiden är 914 dagar – en ökning med 12 dagar från 2014. Några
områden för vidareutveckling 2016:
- revidering av förfrågningsunderlaget
- fördjupad uppföljning av akuta respektive planerade besök
Presentationen sänds till sjukvårdsstyrelsen.
§ 66 Förvaltningen informerar
Marie-Louise Kain informerar om:
Ny chef till avdelningen för närsjukvård
Åsa Himmelsköld blir ny chef på avdelningen för närsjukvård från
den 15 augusti 2016 efter Olle Olofsson som går i pension.
Ny chef till enheten för psykiatri
Maria Hägerstrand blir ny chef på enheten för psykiatri från den 1 augusti 2016.
Nytt vårdval
Vårdval inom specialiserad urologi införs.
Psykosocial habilitering
En ny upphandling (LOU) av psykosocial habilitering planeras. I dag drivs
verksamheten av BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter och målgruppen är vuxna
personer med medfödd funktionsnedsättning eller personer med
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funktionsnedsättning på grund av neurologisk sjukdom, reumatologisk sjukdom
eller hjärnskada orsakad av yttre trauma. I den nya upphandlingen utvidgas
målgruppen till att även omfatta vuxna personer med traumatiskt förvärvad
ryggmärgsskada.
Tre nya närakuter öppnar 2017
Under 2017 kommer tre nya närakuter för barn och vuxna att öppna i länet, vid
Danderyds sjukhus, i närheten av Södersjukhuset och i närheten av Nya
Karolinska Solna.
Förändringar i vårdutbudet
Aleris barnavårdscentral och husläkarmottagning önskar upphöra med
verksamheterna i Tungelsta, detta bland annat på grund av stora svårigheter att
rekrytera allmänläkare.
Öron-, näs- och halsmottagningen i Nynäshamn som drivits inom ramen för
Södertälje sjukhus omställningsavtal stängde den 31 maj 2016.
Diskussioner pågår om att öron-, näs- och halsmottagningen vid Södertälje
sjukhus successivt ska dra ner på sin verksamhet.
§ 67 Rapporter från seminarier, konferenser och studiebesök
Lennart Sjödells (M) rapport från Göran Stiernstedts presentation av
utredningen Effektiv vård, den 20 maj 2016, anmäls.
§ 68 Övriga frågor
Svar på skrivelse från Marit Strand Pettersen (V) om listningsstopp och
underkapacitet av husläkarmottagningar i Tyresö kommun, HSN 1511-1342.
I hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande den 17 maj 2016 besvaras de
frågor som ställts om tillgängligheten inom husläkarverksamheten i Tyresö
kommun vid främst Trollbäckens vårdcentral och Bollmora vårdcentral.
Sjukvårdsstyrelsen beslutar att anse skrivelsen besvarad.
Marit Strand Pettersen (V) överlämnar en skrivelse om vårdcentralen i Jordbro.
Förvaltningen återkommer med svar.
Anders Nordlund (S) frågar hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen tänker lösa
den ansträngda listningssituationen på vårdcentralerna i Haninge.
Marie-Louise Kain svarar att förvaltningen återkommer i samband med
avtalsuppföljningen av vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård.
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Ordförande Gunilla Helmerson (M) påminner om sjukvårdsstyrelsens heldag
den 20 september 2016 med studiebesök på förmiddagen och sammanträde på
eftermiddagen.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) påminner även om sjukvårdsstyrelsernas
gemensamma konferens den 28 september 2016 klockan 13.00-17.00.
Ordförande Gunilla Helmerson (M) tackar alla i sjukvårdsstyrelsen, önskar alla
en trevlig sommar och överlämnar blommor till tjänstemännen.
Sjukvårdsstyrelsen och tjänstemännen tackar ordförande och önskar även henne
en trevlig sommar. Ordförande förklarar sammanträdet avslutat.
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