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§30
Justerare och justeringsdag
Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) och Dag Larsson (S) utsågs att justera dagens
protokoll, senast den 15 april 2014. Dagordningen godkändes.
§31
Månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning februari 2014
LS 1403-0331

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 27 mars 2014
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att godkänna månadsrapporten för landstingsstyrelsens förvaltning per februari
2014.

§32
Gemensam regional biobank i Stockholm
LS 1310-1276

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 27 mars 2014.
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 7 april 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslår landstingsstyrelsen dels föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt landstingsstyrelsen att ansvara för en regional biobank, benämnd
Stockholms medicinska biobank
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i enlighet med bilagt
förslag
att uppdra åt landstingsstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för inrättande av
Stockholms medicinska biobank
att uppdra åt landstingsstyrelsen att beakta kostnader för löpande drift av den
planerade verksamheten i samband med budget 2015 och planeringsåren 2016 2017

dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att besluta om biobankens inrättande, dess
ändamål och vem som skall vara biobanksansvarig samt att i övrigt vidta
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nödvändiga åtgärder med anledning av inrättandet av Stocldiolms medicinska
biobank.
Särskilt uttalande
Helene Öberg (MP) lämnade ett särskilt uttalande likalydande med uttalandet i
Forskningsberedningen (bilaga i).

§33
Medel för upprustning av Stockholms konserthus
LS 1402-0176

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 27 mars 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att låta renovera Stocldiolms Konserthus i enlighet med vad som angivits i
landstingsdirektörens tj änsteutlåtande
att finansiera 2014 års näringsbidrag på 6 450 0 0 0 kronor inom ramen för
landstingsstyrelsens förvaltnings driftbudget
att ge kulturnämnden i uppdrag att i budget för åren 2 0 1 5 - 2 0 1 7 beakta
näringsbidraget till Stocldiolms Konserthusstiftelse enligt landstingsdirektörens
tj änsteutlåtande
att ge kulturnämnden i uppdrag att följa upp genomförandet av planerade åtgärder
samt utbetala bidrag mot erforderliga fakturaunderlag

§34
Ändring av förbundsordning för Kommunalförbundet Ägarsamverkan
i Norrtälje Sjukvård och Omsorg
LS 1403-0282

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 27 mars 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att ändra förbundsordningen för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtälje
Sjukvård och Omsorg på så sätt att § 8, punkt 13 utgår.
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§35
Lokaler för S:t Eriks ögonsjukhus i ett centrum för ögonsjukvård
LS 1309-1135

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 1 april 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen dels
föreslå landstingsfullmäktige besluta
att utveclda S:t Eriks Ogonsjuldius AB i riktning mot ett centrum för ögonsjukvård
att godkänna att S:t Eriks Ogonsjuldius AB flyttar sin nuvarande verksamhet till en
ny vårdbyggnad i förhyrda lokaler i närhet till Nya Karolinska Solna
att merkostnaden för förhyrning av den nya vårdbyggnaden finansieras av S:t
Eriks Ögonsjukhus AB
att inleda upphandling av lokaler i närhet till Nya Karolinska Solna för S:t Eriks
ogonsjuldius AB med som mest 14 700 kvadratmeter lokalarea
att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra upphandlingen av lokaler i närhet
till Nya Karolinska Solna för S:t Eriks ögonsjukhus AB
att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda högre exploateringspotential innan
eventuellt beslut fattas om försäljning av fastigheten Tegelbruket 4
dels - under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - för egen del besluta
att uppdra åt landstingsdirektören att hos Stockholms Stad hemställa om att
arbetet med ny detaljplan påbörjas.
Särskilt uttalande
(S)-ledamöterna lämnade ett särskilt uttalande (bilaga 2).
§36
Avsiktsförklaringar om verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus
LS 1403-0280

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 27 mars 2014.
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 1 april 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen besluta
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att lägga avsiktsförklaringarna Vårdinnehåll och volymer för 2015 - 2018 samt
samverkansformer för respektive akutsjukhus till handlingarna.
Särskilt uttalande

Helene Öberg (MP) lämnade ett särskilt uttalande (bilaga 3)
(S)-ledamöterna lämnade ett särskilt uttalande (bilaga 4)
§37
Utredningsbeslut avseende sjukvårdslokaler i Haninge
LS 1403-0415

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 31 mars 2014.
Hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag den 1 april 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslår landstingsstyrelsen besluta
att fatta utredningsbeslut avseende nytt sjukhus i Haninge till en total
utredningskostnad om maximalt 1 0 0 0 0 0 0 kronor, i enlighet med
landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.
Särskilt uttalande
Helene Öberg (MP) med instämmande av (S)-ledamöterna lämnade ett särsldlt
uttalande (bilagas).
§38
Förstudie om tunnelbana till Nacka och idéstudie om utbyggnad av
tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort
LS 1403-0406

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 27 mars 2014
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen besluta
att godkänna Förstudie Tunnelbana till Nacka
att godkänna Idéstudie Utbyggnad av tunnelbana till Gullmarsplan/Söderort.
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§39
Ansökan till Socialstyrelsen om att bedriva behandling av plexus
brachialisskador som rikssjukvård
LS 1403-0414

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 31 mars 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade föreslå landstingsstyrelsen besluta
att landstinget ansöker hos Socialstyrelsen om att få bedriva rikssjukvård inom
området plexus brachialisskador.
§40
Förslag till nomineringar av ordförande och ledamöter i bolag för tiden
från ordinarie bolagsstämma 2014 till ordinarie bolagsstämma 2015
LS 1403-0272

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens nomineringsförslag 28 mars 2014.
Beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutade
att föreslå landstingsfullmäktige nomineringar av ordförande och ledamöter i
bolag enligt följande:
Danderyds sjukhus AB
Jan Nygren
Gösta Jedberger
Katarina Mohlin
Helena Thunander Holmstedt
Christel Wiman

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Södersjukhuset AB
Kajsa Lindståhl
Robert Gyll
Lars Andåker
Göran Stiernstedt
Charlotte Wäreborn Schultz

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot (ny)
Ledamot

Södertälje sjukhus AB
Johan Assarsson
Johanna Adami
Eva Dannert
Lars Godner
Magnus Lord

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
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S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Inger Andersson
Claes Hulting
Per-Olof Karlsson
Jan Liliemark
Christina Torstensson

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Folktandvården Stockholms län AB
Meg Tivéus
Torbjörn Ekström
Eva Frunk Lind
Lennart Låftman
Barbro Sjölander

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ambulanssjukvården i Stocldiolm AB (AISAB)
Agneta Edberg
Annelie Hedman
Sara Karlin
Rolf Karlstén
KristinaWallentin

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Medicarrier AB
Leif Widmark
Ellen Hyttsten
Anders Lönnberg
Björn Rosén
Mikael Wickström

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Stockholm Care AB
Iréne Svenonius
Mikael Forss
Lena Hofsberger
Bo Krogvig

Ordförande
Ledamot (ny)
Ledamot
Ledamot

TioHundraAB
Jan Olov Sundström
Kjell Drotz
Gunilla Edvinsson
Bo Krogvig
Lars Otterbeck
Karin Persson
Björn Zackrisson

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Prima Liv
Stefan Jacobson
Carl-Göran Ericsson
Lena Holm

Ordförande
Ledamot
Ledamot
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Huddinge universitetssjukhus AB (vilande bolag)
Anders Nyström
Gunnel Forsberg
Eva-Karin Sennette

Ordförande
Ledamot
Ledamot (ny)

AB Terreno (dotterbolag Locum)
Marie Boestad
Dan Eriksson
Charlotte Viksten

Ordförande
Ledamot
Ledamot

SL Infrateknik AB (dotterbolag SL AB)
Anders Lindström
Björn Holmberg
Ragna Forslund

Ordförande
Ledamot
Ledamot

SL Finans AB (dotterbolag SL AB)
Anders Lindström
Håkan Nilsson (VD)
Gunnel Forsberg
Frida Svensson
Peter Fransson

Ordförande
Ledamot (ny)
Ledamot
Ledamot
Suppleant

SL HR Service AB (vilande dotterbolag SL AB)
Björn Holmberg
Lars Gereholt

Ledamot
Suppleant

SL Kundtjänst AB (vilande dotterbolag SL AB)
Björn Holmberg
Ragna Forslund

Ledamot
Suppleant

Fastighets AB Viggestaberg (vilande dotterbolag SL AB)
Björn Holmberg
Ledamot
Lars Gereholt
Tågia AB (vilande dotterbolag SL AB)
Sara Catoni
Björn Holmberg

Ledamot
Suppleant

Jernhusen Stockholm 120 AB uät SL Älvsjö AB
Anders Lindström
Håkan Nilsson

Ledamot
Suppleant

Transitio AB
Sara Catoni

Ledamot

V
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Samtrafiken i Sverige AB
Anders Lindström

Ledamot (ny)

Resekortet i Sverige AB
Henrik Normark

Ledamot (ny)

Trafik i Mälardalen AB (TiM)
Anders Lindström

Ledamot

SLL Internfinans AB
Torbjörn Rosdahl (M)
Helene Hellmark Knutsson (S)
Lennart Låftman (-)
Hillevi Rosenquist (-)
NilsWilborg (-)
Gunnel Forsberg (-)
Håkan Nilsson (-)

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant (ny)

Torbjörn Rosdahl (M)
Helene Hellmark Knutsson (S)

Ordförande
Vice ordförande

Mälardalstrafik AB, Mälab
Christer G Wennerholm (M)
Erika Ullberg (S)
Lennart Kaldéren (M)
Nanna Wikholm (S)

Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Almi företagspartner Stockholm
Sörmland AB
Lena Cronvall Moren (M)
Staffan Holmberg (S)
Christina Widerberg Söderholm (-)

Ledamot
Ledamot
Ledamot

§41
Aktuell rapport om arbetet med framtidens hälso- och sjukvård
inklusive Nya Karolinska Solnasjukhuset
Chefen för programkontoret Henrik Gauntiz och Erland Löfberg, medicinsk
rådgivare i programkontoret, informerade om syfte och innehåll i
avsiktsförldaringarna med akutsjukhusen.
Biträdande sjukhusdirektör Mikael Forss informerade om hur Karolinska
Universitetssjukhusets verksamhetsinnehåll fördelas på Solna respektive
Huddinge utifrån specialitet.
Mikael och Henrik kommenterade också personalförsörjningsfrågorna samt
samråd med facldiga organisationer och intresseorganisationer.
Landstingsstyrelsens arbetsutskott tackade för informationen.
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§42
Nästa sammanträde
Arbetsutskottets nästa sammanträde äger rum den 2 0 maj 2014.
§43
Europakontorets bevakningsrapport
Rapport för februari 2014 var utsänd och lades till handlingarna.
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Miljöpartiet de Gröna

SÄRSKILT UTTALANDE
2014-04-07

Bila

FOB Ärende 4
AU Ärende 3

Yttrande över Gemensam regional biobank i

Stockholm, LS 1310-1276

Forskning och utveckling (FoU) är bokstavligen livsviktiga verksamheter
för att långsiktigt kunna erbjuda samhällets medborgare bästa möjliga hälsooch sjukvård. För denna FoU-verksamhet utgör både informatik och
biobanker viktiga resurser.
Samtidigt så kan både informatik och biobanker ses somförvaltningav
privat information respektive mänsklig vävnad som utifrån samtycke har
lånats från patienter och donatorer. I underlaget står bl a: "Efter inhämtning
av samtycke från patient kan en biobanksremiss skapas i journalsystem."
Detta innebär att ansvarig huvudman, normalt sett Stocldiolms läns
landsting, med trovärdighet och i handling måste säkerställa att
patientens/donatorns lagstadgade integritet aldrig riskerar att äventyras.
Konkret innebär ovanstående att patientdata inte får vara åtkomliga för
obehöriga, t ex via internet. Likaså att vävnadsprover förvaras på ett
kontrollerat sätt så att en donator ska kunna känna sig trygg i möjligheten att
när som helst begära att ett prov hittas och kasseras utan dröjsmål.
Under förutsättning att ovanstående integritets skyddande åtgärder
säkerställs så är även vi mycket positiva till bildandet av den nya Regionala
biobanken.
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott, ärende 6

Lokaler for S:t Eriks ogonsjuldius i ett centrum för ögonsjukvård

Behovet av nya lokaler till S :t Eriks ogonsjuldius är uppenbart. Dock har inte
hanteringen av ärendet varit lika uppenbart enkel.
Under ärendehanteringen har underlag med felaktiga uppgifter och beräkningar fått
ligga till grund för beslut om nya lokaler för sjukhuset och för hur ögonsjukvården i
Stocldiolms län ska utvecklas. Socialdemokraterna gång efter annan förgäves begärt
att korrekta underlag ska presenteras för politiken innan beslut kan fattas. Det får
sammanfattningsvis konstaterats att ärendet inte har hanterats med bravur av den
politiska majoriteten.
Vidare utgår den politiska majoriteten felaktigt ifrån att S:t Erik är ett akutsjukhus i
lildiet med de övriga akutsjuldiusen och av den anledningen ska också principen för
FHS att "all specialistvård som inte behöver akutsjukhusens resurser ska flyttas ut
från akutsjukhusen" tillämpas även på S:t Eriks ogonsjuldius.
S:t Erik är dock mycket mer av ett specialistsjukhus än vad det är ett akutsjukhus i
traditionell mening. Ögonsjukvården är med sina subspecialiteter med till antalet få
specialister är känslig förfragmentering.Det innebär att ögonsjukvården är särskilt
känslig för utbyggnad av vårdval. Landstinget bör istället fundera över hur
ögonsjukvården kan samlas för attförbättravårdkedjor, forskning och utveckling.
Utvecklingen av sjukhuset och verksamheten bör därför ha detta som utgångspunkt
istället för ytterligareförsöktill fragmentering av ögonsjukvården.
I planeringen av nya lokaler för S :t Eriks ogonsjuldius bör' landstinget nogsamt akta
sigförnya OPS-lösningar av NKS-modell. Erfarenheterna från NKS har varit
historiskt dyrköpta och bör ligga till grund för det fortsatta arbetet.
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Landstingsstyrelsens arbetsutskott, ärende 7
Yttrande över "Verksamhetsinnehåll vid länets akutsjukhus"

Avsiktsförklaring för Norrtälje sjuldius, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjuldius har tagits fram i samarbete mellan PFHS och sjuldiusledningarna
utifrån en "ögonblicksbild" av vårdinnehåll och volymer för 2015-2018. Denna målbild bygger på Framtidsplanens inriktning om vilken vård som ska bedrivas på de
olika sjuldiusen framgent. Akutsjukhusens slutliga uppdrag kommer att fastställas
mellan HSN och respektive akutsjukhus.
Socialdemokraterna är positiva till en aktiv styrning av hälso- och sjukvården, men
med nuvarandeförslagom att lösa utsldftningen av vård vid akutsjukhusen enbart
med vårdval och etableringsfrihet, är det i praktiken omöjligt att styra var viss typ av
hälso- och sjukvård ska etableras. Landstinget kan inte garantera att sjukvård finns
där den behövs.
Verksamhetsinnehållet på länets akutsjukhus och på planerade specialiscentra påverkar hela utbudet av hälso- och sjukvård i Stocldiolms län och är därför en fråga av
allra största vikt. Mot den bakgrunden ser vi med oro på de olika bedömningarna av
behovet på exempelvisförlossningsplatsersom görs, där PHFS gör en bedömning
och Södersjukhuset en annan.
Centralt i framtidsplanen är utflyttningen av specialistvård från akutsjukhusen. För
att kunna genomföra en sådan omstrukturering av sjukvården måste det finnas mottagare av vården som flyttas ut. Med vårdval och etableringsfrihet som enda verktyg
kan majoriteten inte garantera att det finns någon sådan mottagare. Moderaternas
ensidiga fokus på etableringsfrihet som enda verktygförförändringar i sjukvården
löser inte heller denna utmaning.
Vi noterar även att man inte är överens med Södertälje sjukhus gällande framtidens
cancervård vid sjukhuset samt att planeringenförverksamheten vid Norrtälje sjuldius
i det närmaste är obefintlig.
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Ärende 7

Avsiktsförklaringar om verksamhetsinnehåll vid länets
akutsjukhus
Norrtälje
TioHundra är ett samverkansprojekt som ska utveclda hälsa,
sjukvård och omsorg utifrån den enskilda människans behov och
önskemål. Det politiska ansvaret för sjukvård och omsorg för
Norrtäljeborna finns sedan 2 0 0 6 samlat hos TioHundranämnden
(Sjukvårds- och omsorgsnämnden).
TioHundraprojektet är efter 8 år fortfarande ett projekt vilket vi
anser är olyckligt för en stabil utveckling. Miljöpartiet vill att
TioHundraprojektet ska permanentas när projekttiden går ut 2015.
Konstruktionen och styrningen har uppenbara problem och därför
bör redan nu en partiöverskridanade utredning göras om hur
projektet TioHundra ska se ut. Tiohundraprojektet har varit lönsamt
men hade kunnat bli effektivare om det inte varit så underbudgeterat,
och om man inte varit tvungen att ha samma konstruktion av
vårdvalet som i övriga länet. Detta har lett till att primärvården i
Norrtälje nu står inför stora problem som kan stjälpa Tiohundraprojektet. Konstruktionen av vårdvalet medför att viktiga funktioner i
periferin inte går att behålla. Ersättningssystemet inom
primärvården från 2 0 1 0 har inte varit möjligt att höja trots
kostnadsökningar för primärvården.
För att arbeta förebyggande och långsiktigt är det nödvändigt med
andra ersättningsstöd än det nuvarande som premierar samordning,
samverkan och resultat. Vi behöver ta vara på Tiohundraprojektets
möjligheter, förbättra ersättningen och investera i öppenvårdshus
med möjligheter till nära samverkan mellan specialister och
primärvård.
Södertälje
Vi noterar att det i avsiktsförklaringen finns ett underliggande hot
om att Södertälje inte kan fortsätta vara ett akutsjukhus om inte
vårdvolymerna ökar. Det är väl känt att vårdutbudet är ojämlikt
mellan norra och södra sidan i Stockholms län. Vilka åtgärder vidtar
förvaltning och sjukhusledning för att säkerställa tillgången till ett
akutsjukhus i länets södra delar?
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Södersjukhuset
När det gäller förlossningsvården så är det svårt att redan nu
förutsäga var människor kommer att välja att föda barn. Det är
rimligt att anta att Södersjukhuset fortsätter vara populärt för
födande. Det behöver därför finnas en samsyn i organisationen kring
detta.
Sjukhusens allmänna ekonomiska förutsättningar
Ska vi klara genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård krävs
att sjukhusen har tillräckliga resurser för att vara attraktiva
arbetsgivare. Vi säger därför nej till de generella besparingarna. Idag
är besparingarna så omfattande att de får konsekvensen att
produktionen understiger beställd volym. Människor vill helt enkelt
inte arbeta på en arbetsplats med så tuffa besparingar.
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Ärende 8

Utredningsbeslut avseende Sjukvårdslokaler i Haninge
Miljöpartiet och Socialdemokraterna ställer sig positiva till att det finns
en vilja att stärka samverkan mellan kommun och landsting.
Förutsättningar för god samverkan kräver dock en tydlighet kring hur
samverkan ska gå till samt konkretisering av ansvarfördelning. I detta
ärende konstateras att fler vårdgivare bör etablera sig för att tillgodose
vårdbehovet i området, men hur det ska gå till är oklart.
Befolkningens behov bör alltid vara utgångspunkten för utvecklingen av
hälso- och sjukvården. Ärendet saknar dock en ordentlig behovsanalys.
Behovet av vårdplatser i framtiden är förvisso viktigt, men
befolkningens totala vårdbehov behöver tydliggöras för att skapa en bild
av vilken typ av vård, utöver geriatriska vårdplatser, som bör finnas i
området. Vi efterlyser därför en ordentlig behovsanalys. Utifrån en
behovsanalys är det sedan möjligt att tydliggöra vilken typ av vård som
bör etableras utifrån befolkningens faktiska behov.
Moderaternas etableringsfrihet innebär att landstinget inte kan
garantera att sjukvård finns där den behövs. Ärendet är tydligt med att
förutsättningen för att den beskrivna behövda vården ska etableras just i
Handen är att privata vårdutförare vill bedriva just denna vård i just
Handen. Landstinget kan inte garantera att den identifierade vården
faktiskt kommer att finnas i Handen. Ärendet ger också en fingervisning
av vilka problem som kommer uppstå när specialistvården ska flytta ut
från akutsjuldiusen med etableringsfrihet som enda verktyg.
För oss är det centralt att specialistvården etableras där den behövs och
innebär nytta för patienterna. Ärendet Handen visar dock tydligt på
problematiken med etableringsfriheten där majoriteten helt frånsäger
sig ansvaret från att säkerställa vård efter behov till förmån för
företagens valfrihet.
Vår gemensamma kritik är att ärendet innehåller många önslcningar och
förhoppningar men saknar politiskt ansvarstagande för att säkerställa
jämlik tillgång till sjukvård efter befolkningens behov. Ett
utredningsbeslut garanterar ingen specialistsjukvård på Moderaternas
vårdmarknad som ärendet så tydligt visar.
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