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PROTOKOLL
2019-01-29

HSN 2019-0376

Kl. 08:45-15.43

§§1-18

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum för justering av § 1-18: 2019-01-29

Tobias Nässèn (M)
Plats

Talla Alkurdi (S)

Piperska muren, Scheelegatan 14

Närvarande ledamöter
Anna Starbrink (L) (ordförande)
deltar 08:45-10.30 ej §§1-18
Tobias Nässén (M) (tjg. ordförande från 10.30)
Talla Alkurdi (S) (2:e vice ordförande)
Olle Reichenberg (M)
deltar från kl. 15.00
Caroline Wallensten (M)
deltar från kl.15.00
Christine Lorne (C)
Ninos Maraha (L)
Ella Bohlin (KD)
deltar från kl, 10.30
Maria Fält (KD)
deltar från kl 10.30
Susanne Nordling (MP)
Victor Harju (S)
deltar från kl. 12.oo
Daniel Carlstedt (S)
deltar från kl. 10.00
Tove Sander (S)
Jonas Lindberg (V)
jäv § 12
Catarina Wahlgren (V)
Helen Schoultz (SD)
Närvarande ersättare
Sofia Paulsson (M)
Jessica Aftén Moback (M)
Lars Rådén (M)
Marie Bladholm (M)
Soley Aksöz Lithborn (M)

tjänstgörande, deltar från kl.15.00

deltar från kl. 15.00
deltar från kl. 10.30
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Annika Rosenberg (M)
Henrik Eriksson (C)
Margaretha Åkerberg (KD)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Kerstin Mannerqvist (S)
Daniel Larson (S)
Galina Monsalves Leal (S)
Linda Älegård (S)
Jonas Carlsson (V)
Marit Normasdotter (V)

PROTOKOLL
2019-01-29

[HSN 2019-0376]

tjänstgörande

tjänstgörande

tjänstgörande § 12

Övriga närvarande
Margareta Tufvesson, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör, Anna Ingmanson,
Cecilia Törnqvist Råberger, Lena Furmark, Ann Eva Askensten,
avdelningschefer, Stefan Strandfeldt, Susanna Lagersten tf.
avdelningschefer, Johan Bratt, chefsläkare, Maria Larsson Ajne, enhetschef,
Annika Fri, kanslichef, Anette Karlsson, enhetschef, Gunilla George,
vårdförbundet.
Lovisa Montin, politisk sekreterare (L)
Pernilla Ohlin Beji, politisk sekreterare (M)
Petra Björk, politisk sekreterare (C)
Sofia Tahko, politisk sekreterare (KD)
Anna Wåhlström, politisk sekreterare (MP)
Amanda Runsiö, politisk sekreterare (S)
Andrea Söderblom-Tay, politisk sekreterare (V)
Johan Tireland, politisk sekreterare (SD)

Sekreterare
Sara Östberg

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 2019-01-29 med hälso- och
sjukvårdsnämnden har justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på landstingets
anslagstavla.

Datum för justeringen

2019-01-29
§ 1-18

Datum för anslags uppsättande

2019-01-30

Datum för anslags nedtagande

2019-02-21

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
Hantverkargatan 11 B

Underskrift

Bevis om anslag
Underskrift

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Innehållsförteckning
§1

Val av justerare

§2

Godkännande av dagordning

§3

Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ledamöter och ersättare till hälsooch sjukvårdsnämnden

§4

Anmälan av sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2019

§5

Val av sekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden år 2019

§6

Närvarorätt vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden för politiska
sekreterare, personalföreträdare och övriga

§7

Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till
hälso- och sjukvårdsnämndens utskott och beredningar samt val av
ledamöter och ordförande till långtidsutredningen 2019

§8

Val till nätverket hälsa- och demokrati

§9

Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 10

Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess underorgan

§ 11

Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019 samt planering
för 2020-2022

§ 12

Upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård

§ 13

Yttrande över remiss Användning av logotyp för Region Stockholm

§ 14

Anmälan av delegationsbeslut

§ 15

Övriga anmälningar

§ 16

Övriga frågor

§ 17

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

§ 18

Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna
med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt
Järfälla och Upplands-Bro, SLL1162

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Mötet inleds med information om hälso- och sjukvården i Region
Stockholm för hälso- och sjukvårdsnämndens nyvalda ledamöter och
ersättare samt sjukvårssekreterare.

§1
Val av justerare
2:e vice ordförande Talla Alkurdi (S) väljs att tillsammans med
tjänstgörande ordföranden Tobias Nässén (M) justera dagens protokoll.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§2
Godkännande av dagordning
Hälso-och sjukvårdsnämnden godkänner utsänd dagordning.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§3
Anmälan av landstingsfullmäktiges val av ledamöter
och ersättare till hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2018-1743

Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls landstingsfullmäktiges val av ledamöter och
ersättare till hälso- och sjukvårdsnämnden för mandatperioden 1 januari 31 januari 2019. Beslutet togs på landstingsfullmäktiges sammanträde 12
december 2018.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag landstingsfullmäktige 2018-12-12 § 191, bilaga 1
Förtroendevalda hälso- och sjukvårdsnämnden, inklusive
inkallelseordning, bilaga 2

Yrkanden
Tjänstgörande ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

8 (26)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2019-01-29

[HSN 2019-0376]

§4
Anmälan av sammanträdestider för hälso- och
sjukvårdsnämnden 2019
HSN 2018-1179

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 27 september 2018 om
sammanträdestider för år 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden
sammanträder klockan 15.00 följande datum:
Tisdagen den 29 januari
Tisdagen den 19 februari
Tisdagen den 26 mars
Tisdagen den 23 april
Tisdagen den 14 maj
Tisdagen den 18 juni
Torsdagen den 26 september
Tisdagen den 22 oktober
Tisdagen den 26 november

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämnden 27 september 2018 §
159

Yrkanden
Tjänstgörande ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§5
Val av sekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden år
2019
HSN 2018-1648

Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder ska sekreterare i
nämnden utses av nämnden på förslag av ordföranden.

Beslutsunderlag
Ordförandes skrivelse

Yrkanden
Tjänstgörande ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till utsänt
förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar följande.
Sara Östberg utses som sekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019.
Vid behov av ersättare ansvarar administrativa avdelningen vid hälso- och
sjukvårdsförvaltningen för att ersättare tillsätts.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§6
Närvarorätt vid hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträden för politiska sekreterare,
personalföreträdare och övriga
HSN 2018-1653

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden följer de bestämmelser kring närvarorätt
som finns i 6 kap 25–26 §§ och 7 kap 10–19 §§ kommunallagen (2017:725).
Utöver detta följer nämnden även de regler kring närvarorätt som finns i
12 § Region Stockholms reglemente (LS 2018–0731). Nämnden medger
även närvarorätt för en politisk sekreterare per parti, hälso- och
sjukvårdsdirektören och dennes ställföreträdare, chefläkaren och
nämndens sekreterare.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Tjänstgörande ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att medge närvarorätt vid sina sammanträden för en politisk sekreterare
per parti med representation i nämnden, hälso- och sjukvårdsdirektören
och dennes ställföreträdare, chefläkaren och nämndens sekreterare,
att medge närvarorätt för högst tre personalföreträdare vid nämndens
sammanträden,
att medge närvarorätt vid sina sammanträden för regionråd med
föredragningsskyldighet, regionstyrelsens ordförande och regiondirektören,
att hälso- och sjukvårdsdirektören vid behov får inbjuda anställda vid
hälso- och sjukvårdsförvaltningen att närvara vid nämndens
sammanträden.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§7
Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och
vice ordföranden till hälso- och sjukvårdsnämndens
utskott och beredningar samt val av ledamöter och
ordförande till långtidsutredningen 2019
HSN 2018-1338

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för regionstyrelsen och övriga nämnder samt
landstingsfullmäktiges beslut 20 november 2018 § 219 om ny politisk
organisation inrättas under hälso- och sjukvårdsnämnden ett utskott och
sju beredningar med vardera nio ledamöter och nio ersättare. Under hälsooch sjukvårdsnämnden inrättas även långtidsutredningen, en
parlamentarisk grupp bestående av två ledamöter från varje parti i
regionfullmäktige.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Val till avtalsutskottet
Bilaga 2 Val till valfrihet- och tillgänglighetsberedningen
Bilaga 3 Val till kompetensförsörjningsrådet
Bilaga 4 Val till kvalitetsrådet
Bilaga 5 Val till folkhälsoberedningen
Bilaga 6 Val till seniorvårdsberedningen
Bilaga 7 Val till tandvårdsberedningen
Bilaga 8 Val till psykiatriberedningen
Bilaga 9 Val till långtidsutredningen

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag dock
med följande ändringar
bilaga två val till valfrihets- och tillgänglighetsberedningen:
Simon Solberg (SD) nomineras, istället för Britt-Mari Canhasi (SD), som
ledamot och Leonid Yurkovskiy (SD) nomineras, istället för Helen Schoultz
(SD), som ersättare
bilaga sju val till tandvårdsberedningen:
Per Carlberg (SD) nomineras som ersättare istället för Gabriel Kroon (SD)

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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bilaga nio val till långtidsutredningen kompletteras med att Tove Sander (S)
nomineras till ledamot och att Edvin Bernhardsson (KD) utses till 1:e vice
ordförande.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att välja ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden till
respektive utskott, beredning och utredning enligt ärendets bilagor ett
till nio dock med följande ändringar:
• Simon Solberg (SD) väljs till ledamot och att Leonid Yurkovsky (SD)
väljs till ersättare i valfrihets- och tillgänglighetsberedningen
• Per Carlberg (SD) väljs till ersättare i tandvårdsberedningen
• Tove Sander (S) väljs till ledamot i långtidsutredningen
• Edvin Bernhardsson (KD) utses till 1:e vice ordförande i
långtidsutredningen.
att omedelbart justera beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§8
Val till nätverket hälsa- och demokrati
HSN 2018-1649

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås utse ledamöter och ersättare i
nätverket hälsa- och demokrati.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Sammanställning, bilaga 1

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att välja ledamöter och ersättare i nätverket hälsa- och demokrati enligt
ärendets bilaga.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

14 (26)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2019-01-29

[HSN 2019-0376]

§9
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2018-0172

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller antagande av ny delegationsordning för hälso- och
sjukvårdsnämnden utifrån det reglemente för hälso- och
sjukvårdsnämnden som beslutades av landstingsfullmäktige den 12
december 2018 samt ny politisk organisation.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att delegera nämndens beslutanderätt i enlighet med förvaltningens förslag
till delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden, samt att
tidigare delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden därmed
upphör att gälla
att ge förvaltningschefen rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt i
enlighet med förvaltningens förslag
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Särskilt uttalande
Talla Alkurdi (S) och Jonas Lindberg (V) lämnar för S- och V-ledamöterna
ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga).

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 10
Arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och
dess underorgan
HSN 2018-1706

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller antagande av ny arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån reglemente för nämnden som beslutades av landstingsfullmäktige den 12 december 2018 (LS 2018–0731).

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess
underorgan, bilaga

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anta arbetsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess
underorgan och tidigare arbetsordning upphör därmed att gälla
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 11
Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden
för 2019 samt planering för 2020-2022
HSN 2018-0236

Ärendebeskrivning
Ärendet utgör förslag till verksamhetsplan för 2019 samt planering för åren
2020-2022 för hälso- och sjukvårdsnämnden. Förslaget är upprättat inom
ramen för landstingsfullmäktiges beslut den 12 december 2018 om budget
för Region Stockholm 2019.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Promemoria med underbilagor 1-6

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsplan för 2019 och planering för åren 2020 till
2022 och överlämna verksamhetsplanen till regionstyrelsen
att hemställa hos regionstyrelsen att anslag med 10 000 000 kronor
överförs från vårdens kunskapsstyrningsnämnd till hälso- och
sjukvårdsnämnden
att besluta om plan för intern kontroll för 2019 för hälso- och
sjukvårdsnämnden
att omedelbart justera beslutet

Deltar inte i beslutet
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Helen Schoultz (SD) deltar inte i beslutet.

Särskilt uttalande
Talla Alkurdi (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga).
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 12
Upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård
HSN 2018-1634

Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar förslag om en ny konkurrensutsatt upphandling av
specialiserad kirurgi i öppenvård samt utifrån särskilda skäl, förslag på
interimslösningar för att säkra tillgång till specialiserad kirurgi i öppenvård
till dess att den nya upphandlingen är genomförd och överlämning kan ske
till konkurrensutsatt leverantör.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till eget förslag (bilaga).

Propositionsordning
Ordföranden Tobias Nässén (M) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden
med förslag på förfrågningsunderlag av specialiserad kirurgi i
öppenvård
att via särskilt tilläggsavtal med Ersta Diakonisällskap för 2019 höja taket
för produktionsrelaterad ersättning med 30 miljoner kronor i det
upphandlade vårdavtalet för medicin och kirurgi
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ingå avtal om
öppenvårdskirurgi med Capio Specialistcenter AB för en avtalstid om
minst ett år och maximalt två år och med ett ersättningstak om 28
miljoner kronor per år.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Jonas Lindberg (V) i behandlingen och beslutet
av ärendet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Catarina Wahlgren (V) anmäler att V- ledamöterna reserverar sig mot
beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 13
Yttrande över remiss Användning av logotyp för
Region Stockholm
HSN 2018-1755

Ärendebeskrivning
Remiss av promemoria om användning av logotyp för Region Stockholm.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Användning av logotyp för Region Stockholm, pm

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anta hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som nämndens
yttrande

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 14
Anmälan av delegationsbeslut
HSN 2018-1651

Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls beslut, som har fattats på hälso- och
sjukvårdsnämndens vägnar. En sammanställning av besluten bifogas. För
ytterligare information om besluten hänvisas till nämndens registrator
samt enhetschefen för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd vid
avdelningen för Särskilda vårdfrågor.
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd i landstinget att besluta på nämndens
vägnar. Beslut som fattas på en nämnds vägnar ska anmälas till nämnden.
nämndens vägnar. En sammanställning av besluten bifogas. För ytterligare
information om besluten hänvisas till nämndens registrator och
enhetschefen för Enskilda vårdgivare och avdelningsstöd vid avdelningen
för Särskilda vårdfrågor.
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd i landstinget att besluta på nämndens
vägnar. Beslut som fattas på en nämnds vägnar ska anmälas till nämnden.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Sammanställning 2018-11-30.

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 15
Övriga anmälningar
HSN 2018-1650

Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls för kännedom vissa övriga uppgifter, som har
anknytning till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet. För ytterligare
information om punkterna i bifogade sammanställning hänvisas till hälsooch sjukvårdsförvaltningens registrator.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Sammanställning 2018-12-18.

Yrkanden
Ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 16
Övriga frågor
Ärendebeskrivning
Anmälan av inkomna skrivelser
•
•

Skrivelse från (S) om försenade cellgifter HSN 2019-0387
Skrivelse från (S) om nedläggning av logopediverksamhet HSN
2019-0386

Fråga från Jonas Lindberg (V) om checkpointhämmare.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att överlämna skrivelserna till förvaltningen för beredning.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

24 (26)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2019-01-29

[HSN 2019-0376]

§ 17
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Björn Eriksson har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region
Stockholm.
Lena Hanberg har utsetts till ny chef för avdelningen vid somatisk
specialistvård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Johan Bratt, chefsläkare redogör för beläggningen på sjukhusen över
julhelgen.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 18
Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk
öppenvård för vuxna med områdesansvar i HägerstenLiljeholmen, Älvsjö och Skärholmen samt Järfälla och
Upplands-Bro, SLL1162
HSN 2018-0455

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) godkände den 26
april 2018 hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till
förfrågningsunderlag för upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna
med områdesansvar för Anbudsområde 1; Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö

och Skärholmen och Anbudsområde 2; Järfälla och Upplands-Bro.
Upphandlingen har nu genomförts och i ärendet föreslås att leverantör
antas och hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa avtal med
denna.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkanden
Tjänstgörande ordföranden Tobias Nässén (M) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att anta Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB som leverantör för
Anbudsområde 1; Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Prima
Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB, för perioden den 5 maj 2019 till
och med 4 maj 2023. Vårdgivare som tilldelas kontrakt kan begära en
senareläggning av Driftstarten så att Uppstartsperioden omfattar upp till 6
månader
att anta Capio Psykiatri AB som leverantör för Anbudsområde 2; Järfälla
och Upplands-Bro
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med Capio
Psykiatri AB, för perioden den 5 maj 2019 till och med 4 maj 2023.
Vårdgivare som tilldelas kontrakt kan begära en senareläggning av
Driftstarten så att Uppstartsperioden omfattar upp till 6 månader

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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att omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslut
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna inte deltar i beslutet.

Särskilt uttalande
Talla Alkurdi (S) och Jonas Lindberg (V) lämnar för S- och V-ledamöterna
ett gemensamt särskilt uttalande (bilaga).

Expedieras till
Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
Capio Psykiatri AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Vänsterpartiet
Ärende 9
HSN 2018-0172
Bilaga § 9 HSN 190129

Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess
underorgan
Vi är positiva till stora delar av den reviderade delegationsordningen som i
flera aspekter förtydligar uppdrag och arbetssätt för Hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) och dess underorgan. Vi är däremot bekymrade
över Avtalsutskottets beslutanderätt som riskerar leda till att HSN tappar sitt
helhetsansvar för hälso- och sjukvården när Avtalsutskottet ska besluta om
revideringar av förfrågningsunderlag för vårdval.
I den nya delegationsordningen kommer Avtalsutskottet fortsättningsvis
besluta om att ”utveckla och förändra befintliga vårdval samt lägga samman
befintliga vårdval och förändra gränser dem emellan under förutsättning att
det inte påtagligt påverkar det övriga sjukvårdssystemet”. Hur denna
gränsdragning, gällande vad som ska anses vara ”påverkan på det övriga
sjukvårdssystemet”, ska göras är oklart och riskerar således bli en
tolkningsfråga.
Vi anser att det blir viktigt att utvärdera den nya organisationen en bit in på
mandatperioden för att säkerställa att revideringen inte haft en negativ
inverkan på HSN:s beställaransvar.
Slutligen noterar vi att regionstyrelsen justerat beloppet för
regiondirektörens delegation till 10 miljoner kronor. Vi ser därmed att det
kan finnas behov för en översyn och analys av huruvida beloppsgränsen för
hälso- och sjukvårdsdirektörens delegation är ändamålsenlig.
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Vänsterpartiet
Ärende nr 11
HSN 2018-0236
Bilaga § 11 HSN 190129

Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019 samt
planering för 2020-2022
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om verksamhetsplan för 2019 eftersom det bygger på den
blågröna koalitionens budget. Vi har presenterat ett eget budgetförslag som bättre svarar upp
mot problemen i Stockholms sjukvårdssystem. Det finns en lång rad olika exempel på detta
och här lyfter vi endast fram några av de mest centrala.
Det stora antalet stängda vårdplatser ignoreras nästan helt i verksamhetsplanen. Bland
vårdpersonal råder enighet om att stängda vårdplatser är en av huvudorsakerna till det mycket
ansträngda läget på regionens akutmottagningar. Vi satte i vårt förslag till budget upp ett
tydligt mål om att öppna alla stängda vårdplatser och att beläggningsgraden på akutsjukhusen
inte ska överstiga 85 %. Några sådana mål finns inte i denna verksamhetsplan. Den blågröna
koalitionen väljer alltså att strunta i de återkommande rop på hjälp som kommer från fackliga
företrädare och från personalen på akutmottagningarna, trots larm om att patienter drabbas av
vårdskador eller till och med avlider i brist på tillgång till adekvat akutsjukvård. Vi anser att
beläggningsgrad på akutsjukhusens vårdplatser borde ha funnits med som en
kvalitetsindikator i verksamhetsplanen och att målvärdet bör vara 85 % eller lägre.
Det är också värt att notera att i verksamhetsplanen så flaggas det för att budgeten för
avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) kommer minska på grund av lägre volymer. Detta
samtidigt som akutsjukhusen har konstanta överbeläggningar. ASIH är den vårdnivå som ofta
är bäst på att kunna erbjuda en vårdnivå i paritet med akutsjukhusens resurser. Det är märkligt
att de styrande högerpartierna inte har höjt ersättningen till ASIH på 4 år trots att man säger
sig vilja styra fler patienter dit. Att akutsjukhusen är överbelagda samtidigt som ASIH får
färre remisser kan också tyda på att de patienter som vårdas på sjukhus just behöver
slutenvårdsplatser och inget annat. Därmed måste politiken styras om också till att öka
vårdplatserna inne på sjukhusen – och inte bara att avlasta akutsjukhusen genom andra
vårdformer utanför. Detta visar också vilken dålig styrform vårdval är – att det kan råda
överetablering inom vissa sektorer och fullständig brist inom en annan.
Marknadsmekanismerna kan inte lösa vårdplatsbristen eller väntetiderna! Verksamhetsplanen
innehåller ambitiösa skrivningar om sammanhållna vårdprocesser för till exempel äldre och
multisjuka. Denna ambition – som vi delar- kommer inte att kunna realiseras i det
fragmenterade sjukvårdssystem vi idag har i regionen. Vårdvalen främjar inte sammanhållna
strukturer och kontinuitet. Istället råder ensidigt produktionsfokus där samverkan och
vårdkedjor inte alls lönar sig eller premieras. Fri etableringsrätt och produktionsersättningar

SÄRSKILT UTTALANDE
väger således tyngre än vårdens etiska principer. Det måste man kunna se och agera mot för
att kunna förändra.
Att öppna alla stängda vårdplatser är ingen enkel uppgift utan kräver ett målmedvetet arbete
för att skapa drägliga arbetsförhållanden för vårdpersonalen på akutsjukhusen och därmed
göra regionen till en attraktiv arbetsgivare. I vårt budgetförslag satsade vi en miljard kronor på
bättre löner och villkor för vårdpersonalen. Några sådana konkreta förslag återfinns inte i
denna verksamhetsplan.
Den blågröna koalitionen fäster stor vikt vid att styra över allt mer vård till vårdval och
upphandlade avtal med privata vårdgivare, samtidigt som ett uttalat mål i verksamhetsplanen
är att hälso- och sjukvårdsförvaltningens administration ska bli mer effektiv för att frigöra
skattepengar till kärnverksamheten. Dessa två mål är i verkligheten inte förenliga, eftersom
alltmer administrativ kapacitet krävs för att administrera den allt rikare floran av avtal med
privata vårdgivare och för att utföra kontroller för att säkerställa att dessa vinstdrivande
företag uppfyller kraven på god och jämlik vård. Vänsterpartiet vill istället satsa på att
utveckla vård i regionens egen regi, vilket både skulle frigöra resurser till sjukvården och ge
större möjlighet till styrning för att säkerställa att regionens invånare får tillgång till vård efter
behov. I verksamhetplanen anges till exempel att första linjens psykiatri ska stärkas genom
utbyggnad av mottagningar i hela länet, men ett sådant löfte kan inte infrias i ett så
genomprivatiserat sjukvårdssystem som Stockholms, där vårdgivarna själva bestämmer om de
vill erbjuda psykiatriska insatser för barn och unga eller inte.
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Ärende 11
HSN 2018-0236
Bilaga § 11 HSN 190129

Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019 samt
planering för 2020-2022
Socialdemokraterna deltar i detta beslut då vi ser behovet av
verksamhetsplanering och vill medverka till sådan.
Vårt deltagande i beslutet betyder inte att vi accepterar den politik från det
blågröna regionstyret som speglas i verksamhetsplanen. På många punkter
har vi egen, socialdemokratisk politik. Vi avser emellertid att driva den
politiken i de individuella sakärenden nämnden kommer att behandla under
mandatperioden, snarare än i detta mer administrativt orienterade ärende.
Samtidigt välkomnar Socialdemokraterna stora delar av verksamhetsplanen
såsom framtagandet av en övergripande primärvårdsstrategi, satsningar på
digitalisering av sjukvården och första linjens psykiatri samt en höjd
ersättning till mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. Vi konstaterar
att detta är områden där det råder en stor samstämmighet såväl inom
regionen som på nationellt plan och ser framemot ett konstruktivt samarbete
kring dessa frågor.
Vi ser däremot med oro på en del områden som lyfts i verksamhetsplanen.
Ett sådant berör risken att hälso- och sjukvårdsnämnden går med betydande
underskott om cirka 655 miljoner kronor 2019 och över en miljard 2020
vilket framgår i verksamhetsplanen. Precis som verksamhetsplanen anger är
kostnadsökningen inom vissa vårdvalsmarknader en stor riskfaktor i detta
sammanhang. Trots detta visas få tecken på kostnadsbesparande åtgärder
som skulle kunna omfördela resurser från dyra vårdvalsmarknader till den
ansträngda sjukvården på länets akutsjukhus. Att en översyn av ett antal
vårdval trots allt kommer genomföras under året är därför positivt. Däremot
saknas till stor del förslag på åtgärder som skulle minska
beläggningsgraden, öppna de stängda vårdplatserna och stoppa
personalflykten på regionens akutsjukhus.
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Vänsterpartiet
Ärende nr 12
HSN 2018-1634
Bilaga § 12 HSN 190129

Upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård
Vänsterpartiet var redan kritisk till denna upphandling när den första gången kom upp på
bordet i januari 2017 tillsammans med upphandling av gastroenterologi och kardiologi. Då
yrkade vi på återremiss och lämnade samtidigt in ett särskilt uttalande som handlade om att i
den dåvarande överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet fanns ett önskemål
att reservera upphandlingar av välfärdstjänster till enbart idéburna aktörer. Detta står vi
fortfarande fast vid då vi anser att hälso- och sjukvården ska ses som en icke-ekonomisk tjänst
av allmänt intresse och borde drivas i egen regi eller av idéburna aktörer framför bolag som är
alltför intresserade av att göra vinst på våra gemensamma skattepengar. Lagen om offentlig
upphandling (LOU) är problematisk för idéburna aktörer, upphandlingsförfarandet är utformat
för att rikta in sig mot den privata sektorn som är mer kapitalstarka, och således mer
riskbenägna än aktörer i den ideella sektorn. Det finns en skillnad i resurstillgång och de
ideella aktörerna konkurrerar inte med samma kapacitet i form av ekonomiska och
personalresurser, det gör upphandlingen till en ojämlik konkurrenssituation. Vi har sett det
tidigare i Stockholm när ideella aktörer med mycket god erfarenhet och kvalité i sin vård av
psykiskt sjuka och hemlösa blivit av med sina uppdrag som istället gått till stora privata
vårdbolag. Om vi förstår den grönblå koalitionens ambitioner utifrån sin gemensamma
budgettext ser vi också att det finns en vilja att stödja mindre ideella aktörer och enheter. Då
måste man också våga göra det i verkligheten.
Vi har hela tiden ansett Ersta vara en god idéburen aktör som har gedigen erfarenhet av
specialiserad kirurgi men det här ärendet som dragit ut på tiden och nu snabbt måste
direktupphandlas med annan vårdgivare visar på att hela systemet med LOU inom vården
riskerar att trassla till och försvåra både för regionens upphandlingsenhet men främst för
vårdgivarna och patienterna, då tillgången till denna typ av vård blir utmanad. Vi har tyvärr
sett detta flera gånger under åren; upphandlingar som måste göras om eller avbrytas, som inte
sker på rätt sätt och där tvivelaktiga direktupphandlingar då blir illa tvunget i slutändan. Vad
kostar inte detta skattebetalarna i regionen? Och vad utsätter inte detta både patienter och
vårdpersonal för?
Det finns jurister som menar att svenska politiker övertolkar EU-rätten och dess direktiv när
man påstår att det inte går att rikta upphandlingar till ideella aktörer. I själva verket finns
undantag och särskilda beaktanden, te x avseende ”kulturell hänsyn” som handlar om att
medlemsstater själva ska kunna göra viktiga avvägningar – te x gentemot ideella aktörer. Det
krävs dock modiga regionpolitiker på lokal nivå som vill verka för detta. Det vill vi.
Förslag till beslut

FÖRSLAG TILL BESLUT
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden med
förslag på förfrågningsunderlag av specialiserad kirurgi i öppenvård

att

upphandlingen i specialiserad vård i öppenvård tar särskild hänsyn till ideella
aktörer och hög kvalité

att

via särskilt tilläggsavtal med Ersta Diakonisällskap för 2019 höja taket för
produktionsrelaterad ersättning med 30 miljoner kronor i det upphandlade
vårdavtalet för medicin och kirurgi

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ingå avtal om öppenvårdskirurgi
med Capio Specialistcenter AB för en avtalstid om minst ett år och maximalt två
år och med ett ersättningstak om 28 miljoner kronor per år
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Bilaga § 16 HSN 190129
Bi

Skrivelse om försenade cellgifter
Region Stockholm har sedan i höstas haft återkommande problem med
leveranserna av cellgifter till länets sjukhus. Det har uppstått stora
förseningar av leverans av cytostatika sedan Region Stockholm i september
2018 bytte leverantör. Det har inneburit att cancersjuka patienter tvingats
vänta i timmar på behandling. I många fall tvingas patienten till och med att
skickas hem utan att ha fått sin cellgiftsbehandling. Det är väldigt oroande
att övergången till ny leverantör inte har fungerat bättre och att det nu
drabbar svårt sjuka patienter.
Den nya leverantören, Apoex, har startat upp verksamhet i nya lokaler som
krävt stora personella resurser, vilket varit svårt att tillgodose i en
övergångsfas där cytostatika hela tiden behövs. Dessutom leverantören inte
kunnat hålla en stabil produktion till följd av sjukdomsfall inom personalen.
Patienter beskriver en känsla av vanmakt och uppgivenhet när de aldrig vet
om de kommer kunna få behandling som planerat och därför får mycket
svårt att planera sina liv.

Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
-

Hur har den här situationen kunnat uppstå?
Hur säkerställer Region Stockholm att den nya leverantören kan
hålla en stabil produktion och leverera cytostatika i tid?
Behöver rutinerna vid byte av leverantör förändras för att förhindra
liknande förseningar i framtiden?
Hur kan framtida upphandlingar skärpas för att inte orsaka stora
problem vid byte av leverantör?
Har en vidare analys gjorts för att hitta alternativa lösningar i den
uppkomna situationen, exempelvis att köpa in cytostatika från andra
regioner?

Talla Alkurdi m.fl.
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Nedläggning av logopediverksamhet
Logopedbyrån Dynamica Stockholm AB bedriver logopedivård för
landstinget på 17 platser i länet och riktar sig bland annat mot barn och
vuxna med språkstörning, röstbesvär och läs- och skrivsvårigheter.
Företaget har länge haft ekonomiska problem och har under hösten ansökt
om att få upphöra med sin verksamhet på fyra platser i länet.
Dynamica Stockholm AB:s ekonomiska problem innebär en överhängande
risk att fler av företagets mottagningar inom Vårdval Logopedi kan komma
att lägga ner inom den närmaste framtiden. SLSO har i dagsläget ett
uppdrag att bedriva vård inom logopedi.
Med anledning av ovanstående ställer vi följande frågor:
-

Hur planerar landstinget att täcka upp för det minskade vårdutbudet
utifall att fler logopedimottagningar läggs ner?

-

Planerar SLSO att etablera logopediverksamheter i egen regi ifall
fler mottagningar läggs ner?

-

Skulle nedläggning av Dynamica Stockholm AB:s
logopedimottagningar leda till vita fläckar i vårdutbudet?

Talla Alkurdi m.fl.
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Vänsterpartiet

Ärende 18
HSN 2018-0455
Bilaga §18 HSN 190129

Antagande av leverantör – upphandling av psykiatrisk öppenvård för
vuxna med områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och
Skärholmen samt Järfälla och Upplands-Bro
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte i beslutet i Hälso- och
sjukvårdsnämnden i maj 2018 om att inleda en upphandling av
vuxenpsykiatrin i berörda områden och deltar således inte heller i
antagningsbeslutet. Detta med hänvisning till att patienterna inom
vuxenpsykiatrin är i behov av kontinuitet och långsiktighet. Återkommande
upphandlingar där aktörer byts ut riskerar därmed ha en negativ inverkan på
patienternas vårdprocess.
Utöver detta är vi högst kritiska till att ett en vårdaktör som tidigare
polisanmälts av regionen efter att felaktigt ha begärt för mycket ersättning,
nu ges förnyat förtroende att bedriva vård. Detta särskilt då det handlade om
stora summor pengar då vårdgivaren gjorde sig återbetalningsskyldig för
närmare en halv miljon kronor.

