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Avtalsutskottet

PROTOKOLL
2021-02-24

HSN 2021-0147

Kl. 14:00-14:29

§§59-81

Sammanträde med Avtalsutskottet

Lars Rådén (M)
Plats

Tove Sander (S)

Digitalt sammanträde

Närvarande ledamöter
Lars Rådén (M) (ordförande) §§ 59-81
Ninos Maraha (L) §§ 59-81
Tove Sander (S) (2:e vice ordförande) §§ 59-81
Petra Larsson (S) §§ 59-81
Soley Aksöz Lithborn (M) §§ 59-81 ersätter Marie Bladholm (M)
Olle Reichenberg (M) §§ 59-81 ersätter Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Henrik Eriksson (C) §§ 59-81 ersätter Maria Fält (KD) (vice ordförande)
Bengt Larsson (V) §§ 59-81
Simon Solberg (SD) §§ 59-81 ersätter Gabriel Kroon (SD)
Närvarande ersättare
Noa Samenius (M) §§ 59-81
Daniel Larson (S) §§ 59-81
Kerstin Mannerqvist (S) §§ 59-81
Catarina Wahlgren (V) §§ 77-81
Övriga närvarande
Anna Ingmanson (avdelningschef, HSF) §§ 59-81
Görel Karlsson (ärendesamordnare, HSF) §§ 59-81
Sara Hultqvist (sekreterare, HSF) §§ 59-81
Maria Hägerstrand (verksamhetsutvecklare, HSF) § 77
Alexander Stavrevski (ärendesamordnare, HSF) § 76
Carl Henrik Svenson (M) (politisk sekreterare) §§ 59-81
Joel Furvik (L) (politisk sekreterare) §§ 59-81
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Sofia Tahko (KD) (politisk sekreterare) §§ 59-81
Johanna Falk (S) (politisk sekreterare) §§ 59-81
Sekreterare
Sara Hultqvist

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 2021-02-24 med hälso- och
sjukvårdsnämndens avtalsutskott har justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på regionens
anslagstavla.

Datum för justeringen

2021-03-01

Datum för anslags uppsättande

2021-03-

Förvaringsplats för protokollet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Bevis om anslag
Underskrift

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Innehållsförteckning
§ 59

Upprop

§ 60

Val av justerare

§ 61

Godkänna dagordning

§ 62

Föregående protokoll

§ 63

Inkomna skrivelser

§ 64

Godkänna ansökan från Acudoc Fysiologlab AB inom vårdvalsområdet
klinisk fysiologi

§ 65

Godkänna ansökan från Audionomkliniken Sverige AB inom
vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering

§ 66

Godkänna ansökan från Institutet psykoterapi och traumaforskning Sverige
AB inom vårdvalsområdet Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

§ 67

Godkänna ansökan från Barncentrum Liljeholmen AB inom vårdvalsområdet
barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

§ 68

Godkänna ansökan från Brita von Polgar Sjukgymnastik AB inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

§ 69

Godkänna förtida upphörande av avtal med enskild firma Brita von Polgar
inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi

§ 70

Godkänna förtida upphörande av avtal med Ortex AB inom vårdvalsområdet
specialisttandvård för barn och ungdomar

§ 71

Godkänna förtida upphörande av avtal med Elyasha Dentistry AB inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

§ 72

Godkänna förtida upphörande av avtal med Nilsson Specialisttandvård AB
inom vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård

§ 73

Godkänna förtida upphörande av avtal med Suturen AB inom
vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar

§ 74

Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris Operationscentrum AB
inom vårdvalsområdet ortopedi och handkirurgi

§ 75

Teckna samverkansavtal med vårdgivareenligt lagen om läkarvårdsersättning

§ 76

Beslut om utbetalning av bonus inom vårdval höft- och knäprotesoperationer

§ 77

Information om primärvårdsstrategin

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 78

Kommande ändringar av förfrågningsunderlag

§ 79

Kommunsamverkan

§ 80

Förvaltningen informerar

§ 81

Övriga frågor

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 59
Upprop
Ordförande Lars Rådén (M) öppnar dagens sammanträde.
Det sker ett upprop av närvarande ledamöter och ersättare.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 60
Val av justerare
Ordförande Lars Rådén (M) föreslår att 2:a vice ordförande Tove Sander (S)
utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.
Utskottet godkänner förslaget.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 61
Godkänna dagordning
Tove Sander (S) anmäler ett särskilt uttalande som beskriver hur Socialdemokraterna ställer sig till de ärenden som tas upp i avtalsutskottet. Hon
föreslår att det särskilda uttalandet ska läggas till protokollet som bilaga.
Ordförande Lars Rådén (M) ställer frågan om utskottet kan godkänna
dagordningen med detta tillägg.
Utskottet godkänner dagordningen.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 62
Föregående protokoll
Protokollet från avtalsutskottets sammanträde den 3 februari 2021 läggs till
handlingarna.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 63
Inkomna skrivelser
Simon Solberg (SD) lämnar en skrivelse angående psoriasisvården, bilaga.
Tove Sander (S) lämnar en skrivelse angående bonus till vårdgivare som
bidrar i kris samt en skrivelse om psoriasisvården, bilagor.
Utskottet godkänner att skrivelserna tas emot för beredning.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 64
Godkänna ansökan från Acudoc Fysiologlab AB inom
vårdvalsområdet klinisk fysiologi
HSN 2020-1777

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV), godkänna ansökan från Acudoc Fysiologlab AB inom
vårdvalsområdet klinisk fysiologi i Nacka.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
1.

Ansökan från Acudoc Fysiologlab AB inom vårdvalsområdet
klinisk fysiologi godkänns.

2.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
godkänd vårdgivare.

Expedieras till
Acudoc Fysiologlab AB

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 65
Godkänna ansökan från Audionomkliniken Sverige AB
inom vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering
HSN 2021-0073

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV), godkänna ansökan från Audionomkliniken Sverige AB inom
vårdvalsområdet primär hörselrehabilitering vid Biblioteksgången 1 i Täby.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
1.

Ansökan från Audionomkliniken Sverige AB inom vårdval primär
hörselrehabilitering godkänns.

2.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
godkänd vårdgivare.

Särskilt uttalande
Bengt Larsson (V) lämnar ett särskilt uttalande, bilaga.

Expedieras till
Audionomkliniken Sverige AB

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 66
Godkänna ansökan från Institutet psykoterapi och
traumaforskning Sverige AB inom vårdvalsområdet
Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 2020-0902

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Institutet psykoterapi och traumaforskning
Sverige AB inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård (Rinkeby
BUMM).

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
1.

Ansökan från Institutet psykoterapi och traumaforskning Sverige
AB inom barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård godkänns.

2.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
godkänd vårdgivare.

Expedieras till
Institutet psykoterapi och traumaforskning Sverige AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 67
Godkänna ansökan från Barncentrum Liljeholmen AB
inom vårdvalsområdet barn- och ungdomsmedicinsk
öppenvård
HSN 2020-0895

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV) godkänna ansökan från Barncentrum Liljeholmen AB inom barnoch ungdomsmedicinsk öppenvård (Liljeholmen BUMM).

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
1.

Ansökan från Barncentrum Liljeholmen AB inom barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård godkänns.

2.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
godkänd vårdgivare.

Expedieras till
Barncentrum Liljeholmen AB

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 68
Godkänna ansökan från Brita von Polgar
Sjukgymnastik AB inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 2020-1262

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag 2008:962 om valfrihetssystem
(LOV), inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi i på Kungsholmen.
Föreliggande ansökan avser nytt avtal på grund av ändring av företagsform.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
1.

Ansökan från Brita von Polgar Sjukgymnastik AB inom
vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi godkänns.

2.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
godkänd vårdgivare. Om avtal inte tecknats inom sex månader
från beslutsdatum ska ansökan och beslut anses ha förfallit.

Expedieras till
Brita von Polgar Sjukgymnastik AB, Movägen 15, 141 31 Huddinge
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 69
Godkänna förtida upphörande av avtal med enskild
firma Brita von Polgar inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi
HSN 1512-1451

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag 2008:962 om valfrihetssystem
(LOV), godkänna ansökan om förtida upphörande från enskild firma Brita
von Polgar inom vårdvalsområdet specialiserad fysioterapi på
Kungsholmen. Föreliggande ansökan avser förtida upphörande av avtal på
grund av ändring av företagsform.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Ansökan om förtida upphörande av avtal inom vårdvalsområdet
specialiserad fysioterapi från enskild firma Brita von Polgar godkänns.

Expedieras till
Brita von Polgar, Movägen 15, 141 31 Huddinge
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 70
Godkänna förtida upphörande av avtal med Ortex AB
inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och
ungdomar
HSN 1404-0502

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till beslut om förtida upphörande av avtal som
tecknats enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom
vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar med Ortex AB.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Ansökan om förtida upphörande av avtal med Ortex AB inom
specialisttandvård för barn och ungdomar godkänns.

Expedieras till
Ortex AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 71
Godkänna förtida upphörande av avtal med Elyasha
Dentistry AB inom vårdvalsområdet allmän barn- och
ungdomstandvård
HSN 2018-1562

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till beslut om förtida upphörande av avtal som
tecknats enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård med Elyasha
Dentistry AB.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Ansökan om förtida upphörande från Elyasha Dentistry AB inom allmän
barn- och ungdomstandvård godkänns.

Expedieras till
Elyasha Dentistry AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 72
Godkänna förtida upphörande av avtal med Nilsson
Specialisttandvård AB inom vårdvalsområdet allmän
barn- och ungdomstandvård
HSN 1409-1197

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till beslut om förtida upphörande av avtal som
tecknats enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom
vårdvalsområdet allmän barn- och ungdomstandvård med Nilsson
Specialisttandvård AB.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Ansökan om förtida upphörande från Nilsson Specialisttandvård AB inom
allmän barn- och ungdomstandvård godkänns.

Expedieras till
Nilsson Specialisttandvård AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 73
Godkänna förtida upphörande av avtal med Suturen
AB inom vårdvalsområdet specialisttandvård för barn
och ungdomar
HSN 2019-0268

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas förslag till beslut om förtida upphörande av avtal som
tecknats enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom
vårdvalsområdet specialisttandvård för barn och ungdomar med Suturen
AB.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Ansökan om förtida upphörande av avtal med Suturen AB inom
specialisttandvård för barn och ungdomar godkänns.

Expedieras till
Suturen AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 74
Godkänna förtida upphörande av avtal med Aleris
Operationscentrum AB inom vårdvalsområdet
ortopedi och handkirurgi
HSN 2019-1838

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem
(LOV), godkänna förtida upphörande av avtal gällande basuppdrag
specialiserad ortopedi med tillhörande tilläggsuppdragen dagkirurgi och
framfot- bakfot- och fotledskirurgi med Aleris Operationscentrum AB,
organisationsnummer 556329-1375, inom vårdvalsområdet specialiserad
ortopedi och handkirurgi, med ortopedmottagning på Olof Palmes gata 13 A
Stockholm.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande.

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Godkänna förtida upphörande av avtal gällande basuppdrag specialiserad
ortopedi med tillhörande tilläggsuppdrag dagkirurgi och framfot- bakfotoch fotledskirurgi med Aleris Operationscentrum AB.

Expedieras till
Aleris Operationscentrum AB

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 75
Teckna samverkansavtal med vårdgivareenligt lagen
om läkarvårdsersättning
HSN 2020-0989

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har annonserat en ersättningsetablering
enligt avtalsutskottets tidigare beslut att inleda förfarande om
ersättningsetablering i enlighet med lag (1993:1651) om
läkarvårdsersättning (LOL). Detta ärende innehåller förslag att teckna
samverkansavtal enligt LOL med en vårdgivare inom specialiteten
internmedicin.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande Bilagor 1, 1A

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna samverkansavtal
med Thomas Grunert.

Expedieras till
Graciela Veliz Reissmüller, Thomas Grunert
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 76
Beslut om utbetalning av bonus inom vårdval höft- och
knäprotesoperationer
HSN 2017-0232

Ärendebeskrivning
I enlighet med gällande avtal inom vårdval höft-och knäprotesoperationer
regleras en målrelaterad ersättning. Vårdgivare som enligt
Uppföljningsplanen uppnår de specificerade bonusnivåerna som ligger till
grund för den målrelaterade ersättningen erhåller en bonus. Förfarandet
bygger på att förvaltningen under året på varje månadsfaktura drar av en
summa (tre procent av det totala beloppet) för Bonus/Vite som sedan
behöver regleras per den 31 mars kommande år.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordförande Lars Rådén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Deltar ej i beslut
Bengt Larsson (V) deltar ej i beslutet.

Beslut
Avtalsutskottet beslutar följande:
Utbetalning av full bonus till samtliga vårdgivare inom vårdvalet höft- och
knäprotesoperationer för år 2020.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 77
Information om primärvårdsstrategin
Maria Hägerstrand, verksamhetsutvecklare och samordnare för
primärvårdsstrategi, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
arbetet med primärvårdsstrategin.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 78
Kommande ändringar av förfrågningsunderlag
Inga förfrågningsunderlag att redovisa. Ordförande Lars Rådén (M)
informerar om kommande vårdvalsförändringen av vårdval barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och den kommande
beredningen av ärendet. Ärendet kommer sannolikt att beslutas av hälsooch sjukvårdsnämnden men beredas i avtalsutskottet. Mer information om
ärendet kommer vid sammanträdet den 24 mars 2021.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 79
Kommunsamverkan
Ordförande Lars Rådén (M) informerar om att arbetet med
kommunsamverkan har kommit igång och det första sammanträdet för året
sker den 26 februari 2021. Alla ledamöter och ersättare är välkomna att
delta. Temat för samverkan under våren kommer oundvikligen att vara
pandemi, särskilda boenden och vaccinering.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 80
Förvaltningen informerar
Anna Ingmanson, ansvarig tjänsteman, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om att chefläkare Johan Bratt kommer att gå in som
tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör under tiden som rekryteringen
av en ny direktör pågår. Johan Bratt tillträder den 1 mars 2021.
Sara Hultqvist, nämndsekreterare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om hälso- och sjukvårdsnämndens reviderade
delegationsordning och hur den påverkar avtalsutskottets delegation.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 81
Övriga frågor
Inga övriga frågor att redovisa.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Ärende 3

Angående auktoriseringar av vårdval
Vi socialdemokrater har med oro sett hur vården i Stockholm, sedan vårdval
Stockholm infördes år 2008, fragmentiserats, styckats upp och successivt
överlämnat alltmer ansvar till patienterna att hålla ihop sin egen vård. Det
moderatledda styret har under 14 år låtit sig förblindas av idén om hur
marknaden ska lösa vårdens problem utan att se och hantera de negativa
effekterna vilket har lett till att deras ideologiska projekt har fått gå före
regionens och stockholmarnas välmående. Majoriteten har frånhänt sig
möjligheten att behovsstyra vårdutbudet och idag ser vi hur vården alltmer
centraliseras till innerstaden och områden med hög medelinkomst medan de
delar av länet där invånarna har sämre hälsomarkörer alltmer utarmas på
vård. Detta leder till att förtroendet för den offentligt finansierade
sjukvården undermineras.
Genom införandet av 39 vårdvalsmarknader har principen om vård efter
behov underminerats och sjukvårdssystemet har blivit splittrat och
svåröverskådligt. Det har i stort sett blivit omöjligt att anlägga ett
helhetsperspektiv på patientens hälsa och vård och i flera fall har
sammanhållna vårdkedjor brutits sönder. Idag har ansvariga politiker avhänt
sig sitt ansvar för att styra sjukvården och vårdgivarna får inte de verktyg de
behöver för att kunna bidra till den gemensamma utvecklingen av
sjukvården. Vårdgivare på den moderata vårdmarknaden uppmuntras inte
till och ges inte heller möjlighet att samarbeta med andra vårdgivare kring
patientens behov. Det betyder att patienten i hög grad måste samordna sin
vård själv, vilket motverkar jämlikhet i vården, skapar frustration hos
vårdpersonalen som inte ges förutsättningar att erbjuda bästa möjliga
omhändertagande samtidigt som systemet inte gör det möjligt att följa
hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård efter behov.
Dessutom har den förda politiken försvagat vårdens koppling till forskning
och utbildning. Det ställs inte krav på vårdgivarna och de ges heller inte
tillräckliga förutsättningar för att bidra till dessa centrala delar av
sjukvården vilket riskerar både en stagnerad vårdutveckling och fortsatta
och troligen ökade svårigheter att rekrytera. Att ansvariga politiker i
regionen frånhänder sig ansvaret för att utbilda vårdpersonal samtidigt som
man bygger ett system som kräver mer personal riskerar vidare att dränera
andra regioner på arbetskraft. Utflytten av vård från de stora akutsjukhusen
till vårdval får därmed till följd att ingen har ansvar för att upprätthålla den
forskning och utbildning som tidigare bedrivits vid sjukhusen.
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Trots att vårdvalssystemet lett till ökad byråkratisering ser vi att den
ekonomiska kontrollen och uppföljningen av hur vårdvalen påverkar
sjukvårdssystemet är bristfällig. Idag vet vi att de stora sjukhusen med de
mest vårdkrävande patienterna har stora bekymmer samtidigt som
kostnaderna för vårdvalen tillåtits öka betydligt snabbare än kostnaderna
inom övrig vård. Idag lappar och lagar vi med punktvisa ändringar av
ersättningssystem och ersättningsbelopp utan en ordentlig analys av hur
systemet i helhet mår och fungerar. Både inom vårdvalen och på
akutsjukhusen är bemanning en knäckfråga och vi känner stor oro för att
vårdvalen ger ökad arbetsbelastning för personalen på sjukhusen samtidigt
som aktörerna på vårdvalsmarknaden kan erbjuda mer förmånliga löne- och
arbetsvillkor.
För oss socialdemokrater är jämlikhet ett centralt värde i sjukvården. Vård
ska ges efter behov – inte efter plånbok, funktion eller vem du är – så att den
ger trygghet för alla. Likaså ska vården utvecklas efter behov, inte efter hur
affärsmöjligheterna ser ut på olika platser i länet. Region Stockholm
behöver en sjukvårdspolitik som utgår från patientens behov – inte från
etableringsfrihet för vårdbolagen. Vi socialdemokrater anser att vårdval är
olämpligt om kvalitet, tillgänglighet och effektivitet inte kan garanteras. Vi
vill att samtliga vårdval utvärderas för att identifiera vilka som ska
avvecklas, införlivas i primärvården, slås ihop med varandra, hur
takkonstruktioner för ersättningarna eller geografiska avgränsningar kan
införas, samt hur forskning och utbildning tryggas.
Vi är kritiska till den förda vårdvalspolitiken på systemnivå och har ett eget
alternativ med en annan politik som låter vårdens pengar gå till vård och
sätter patientens intressen före vårdbolagens. Vi anser dock inte att det är
rimligt att ställa sig utanför ett parlamentariskt beslutat system. Därav
kommer vi vid varje givet tillfälle att pröva ansökningar utifrån
auktorisationsvillkoren och den enskilda vårdgivarens lämplighet utan att vi
för den skull ansluter oss till den förda politiken.
Tove Sander (S) m.fl.
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Skrivelse om bonus till vårdgivare som ställer upp vid kris
På avtalsutskottet sammanträde den 24 februari beslutas om utbetalning av
bonus inom vårdvalsområdet höft- och knäprotesoperationer. Med
anledning av den pågående pandemin har det inte varit möjligt att skicka ut
någon patientenkät som brukligt och därtill har antalet patienter minskat
betydligt som en följd av pandemin.
Trots det allvarliga läget som rått under pandemin och det minskade
patientunderlaget har det tagit tid innan vårdgivare har kunnat bistå med
personal till akutsjukhusen. Med tanke på detta menar vi socialdemokrater
att möjligheten att koppla utbetalningar av bonus inom vårdvalsområden,
där sådana finns, till mängden personal eller sjukvårdsmaterial som
vårdgivare bidrar med i krissituationer bör ses över.
Med anledning av detta vill vi socialdemokrater ställa följande frågor:
-

Finns möjligheten att knyta bonusutbetalningar i
förfrågningsunderlag/auktorisationsvillkor till vårdgivarnas bidrag
med personal eller sjukvårdsmaterial i samband med kris?

Tove Sander (S) m.fl.

1 (1)
Avtalsutskottet

SKRIVELSE
2021-02-24

Om konsekvenserna av covid-19 pandemin för
psoriasisvården i Region Stockholm
Psoriasisvården i Region Stockholm är i ett allvarligt läge. Covid-19pandemin har kraftigt ändrat förutsättningarna för många vårdgivare i
regionen och för regionens största vårdgivare inom psoriasisvården är läget
nu akut. Psoriasisföreningen är en icke vinstdrivande, tillgänglig med starkt
patientperspektiv, vård utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid
psoriasis. Trots stora anpassningar av vården för att följa Smittskydd
Stockholm och vårdhygiens riktlinjer riskerar nu vården för 5400 patienter
att helt försvinna. Detta är en vårdgivare som byggt upp verksamheten
under många år och säkrat psoriasisvården för många stockholmare.
Konsekvenserna riskerar bli mycket stora om Psoriasisföreningen tvingas
lägga ner.
Med anledning av detta vill vi socialdemokrater ställa följande frågor:
-

Vilka konsekvensanalyser har hälso- och sjukvårdsförvaltningen
gjort när det gäller att man nu riskerar att regionens största
vårdgivare inom psoriasisvården går i konkurs?

-

Hur kommer region Stockholm säkra vården för de 5400 patienter
som är i aktiv behandling hos Psoriasisföreningen?

-

Vilken kapacitet finns i regionen för att ersätta psoriasisföreningens
86 000 vårdtillfällen per år?

Tove Sander (S) m.fl.
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Skrivelse om att rädda psoriasisvården
Under 2020 och 2021 har hälso-och sjukvården i Region Stockholm tvingats
ställa om till det akuta omhändertagandet av covid-19 patienter.
Införda restriktioner för att minska smittspridningen har påverkat många
vårdgivare negativt, som tvingats begränsa sina fysiska besök. För vissa
verksamheter har detta kompenserats av en övergång till digitala möten.
Men för andra vårdgivare, med behov av fysiska konsultationer, och diverse
medicintekniska terapier så har detta inneburit icke-kompenserade
intäktsförluster.
Psoriasisföreningen är sedan länge Region Stockholm enda och viktigaste
vårdgivare för vård till psoriasispatienter. Med sina fem kliniker, spridda över
länet så bistår de en särskild viktig grupp kroniskt sjuka.
Psoriasisföreningen har sedan 2017 påpekat att vårdvalsersättning är
otillräcklig för att på långsikt bedriva psoriasisvård. Trots detta har föreningen
bedrivit sina kliniker med minimala resurser. Under pandemin har ickekompenserade intäktsbortfall lett till en akut ekonomisk situation. Där
personalen nyligen har annonserats om varsel, och där verksamheterna
kommer att stänga ner om inte Region Stockholm tillför tillfälliga ekonomiska
kompensationer.
Psoriasisvården, är inte vilken vård som helst. Den är kapitalintensiv, med
tunga och dyra maskiner. Samtidigt som den utförs av en enda vårdgivare,
med därtill goda resultat. Hittills har regionmajoriteten valt att inte agera på
psoriasisföreningen akuta situation. Om inget görs kommer föreningen gå i
konkurs, och Region Stockholm kommer förlora en viktig vårdgivare som
behandlar kroniska patienter. Detta kommer belasta de resterande
vårdverksamheterna när de betar av vårdskulden post-covid.
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Sverigedemokraterna föreslår Avtalsutskottet besluta:
1. Avtalsutskottet ges i uppdrag att omgående genomföra en revidering
av vårdval hud.
2. Avtalsutskottet
ges
i
uppdrag
att
beakta
en
uppdragsbaserad/listningsersättning för psoriasispatienter vid nästa
revision av vårdval hud.
3. Avtalsutskottet ges i uppdrag att överväga om att inkludera
patientgruppen atopiker inom uppdraget för psoriasis.
Simon Solberg (SD)

Avtalsutskottet
Vänsterpartiet
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Godkänna ansökan från Audionom Sverige AB inom vårdvalsområdet primär
hörselrehabilitering.
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Vi är motståndare till det så kallade vårdvalssystemet, som egentligen handlar om att ge
privata vårdföretag utrymme att göra vinster på våra gemensamma skattepengar.
Dessutom är vi kritiska till hur den primära hörselrehabiliteringen är organiserad i Region
Stockholm. Genom det så kallade fritt val-systemet är det alltför ofta ekonomiska incitament,
snarare än brukarens behov som avgör vilken hörapparat som förskrivs. Alla regioner, utom
Stockholm och Skåne, har därför valt att inte använda ”fritt val”. De årliga rapporterna från
det nationella kvalitetsregistret har återkommande visat att den primära hörselvården i
Stockholms län tillhör landets allra sämsta. Rapporter från många patienter visar också att
många hörselmottagningar avstyr från regionens sortiment, ibland talar de inte ens om att det
finns. Patienterna pressas ofta till styrda köp. Många tror att de möter en vårdanställd, när de
egentligen möter en försäljare.
Vänsterpartiet anser att ”fritt val” systemet ska avskaffas, men om så inte sker måste det till
skärpta skrivningar som hindrar företagen att agera som de gör idag. Bland annat behövs
skarpare skrivningar om hur företagens annonser ska utformas. Där ska t.ex. alltid finnas med
att man också provar ut det kostnadsfria upphandlade sortimentet. Det behövs prisjämförelser
mellan olika mottagningar som görs tillgängliga för alla patienter som behöver
hörselhjälpmedel. Informationen om hörselvården måste förbättras inom regionen, här har
1177 ett särskilt viktigt uppdrag. Nära dialog måste skapas med patientorganisationerna, t.ex.
Hörselskadades riksförbund.
Regionens utgångspunkt måste vara att värna om patienternas intresse, inte företagens.
Bengt Larsson
Catarina Wahlgren

