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Hälso- och sjukvårdsnämnden
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2021-03-24

[HSN 2021-0038]

Kl. 15:00-15:23

§§83-90

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum för justering av §§ 83-90: 2021-03-24

Anna Starbrink (L)
Plats

Talla Alkurdi (S)

Gjörwellsalen, Landstingshuset

Närvarande ledamöter
Anna Starbrink (L) (ordförande)
Lars Rådén (M) (vice ordförande)
Talla Alkurdi (S) (2:e vice ordförande)
Olle Reichenberg (M)
Christine Lorne (C)
Karin Fälldin (C)
Ninos Maraha (L)
Maria Fälth (KD)
Susanne Nordling (MP)
Victor Harju (S)
Daniel Carlstedt (S)
Tove Sander (S)
Petra Larsson (S)
Jonas Lindberg (V)

närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans

Närvarande ersättare
Sofia Paulsson (M)
Jessica Aftén Moback (M)
Annika Rosenberg (M)
Noa Samenius (M)
Henrik Eriksson (C)
Margaretha Åkerberg (KD)

närvaro på distans, tjänstgörande
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans, tjänstgörande
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Tuva Lund (S)
Kerstin Mannerqvist (S)
Daniel Larson (S)
Hanna Stymne Bratt (S)
Marit Normasdotter (V)
Simon Solberg (SD)

närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans, tjänstgörande
närvaro på distans, tjänstgörande

Övriga närvarande
Johan Bratt, Tf. hälso- och
sjukvårdsdirektör,
Lena Hanberg, avdelningschef
Magnus Thyberg, avdelningschef
Åsa Hytter Landahl, kommunikation
Sara Pütsep, planeringschef

närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans

Sofia Könberg, pol sek (L)
Pernilla Ohlin Beji (M)
Sofia Tahko, pol sek (KD)
Anna Wåhlstedt, pol sek (MP)
Janne Kautto, pol sek (C)
Johanna Falk, pol sek (S)
Stellan Hermansson, pol sek (V)

närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans
närvaro på distans

Sekreterare
Sara Östberg

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 24 mars 2021 med hälso- och
sjukvårdsnämnden har justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på Region
Stockholms anslagstavla.

Datum för justeringen

2021-03-24
§§ 83-90

Datum för anslags uppsättande

2021-03-25

Datum för anslags nedtagande

2021-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
Lindhagensgatan 98

Underskrift

Bevis om anslag
Underskrift

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Innehållsförteckning
§ 83

Val av justerare

§ 84

Fastställande av föredragningslista

§ 85

Beslut om uppskjutande av elektiv vård i Region Stockholm till följd av
Covid-19 pandemin

§ 86

Fast ersättning till akutsjukhusen med anledning av pågående pandemi
(Covid-19)

§ 87

Uppdrag för att säkerställa kapacitet under breddvaccineringen mot covid-19
av allmänheten

§ 88

Upphävande av egenbeställd antikroppstestning för covid-19 i Region
Stockholm

§ 89

Fyllnadsval till hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning och
seniorvårdsberedning

§ 90

Anmälan av inkomna skrivelser

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 83
Val av justerare
Andre vice ordförande Talla Alkurdi (S) utses att tillsammans med
ordföranden Anna Starbrink (L) justera protokollet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 84
Fastställande av föredragningslista
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer utsänd föredragningslista med
tillägg av punkten anmälan av inkomna skrivelser.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 85
Beslut om uppskjutande av elektiv vård i Region
Stockholm till följd av Covid-19 pandemin
HSN 2020-1831

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller beslut om att skjuta upp elektiv vård på grund av åter
förvärrat pandemiläge. Ärendet innehåller förslag på vilken elektiv vård
som fortsättningsvis ska skjutas upp och vilken elektiv vård som ska
fortsätta bedrivas från 24 mars fram till och med 21 april 2021.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).

Propositionsordning
Ordföranden Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande
och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
avslår det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på
Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Alla vårdgivare inom regionen ska skjuta upp elektiv vård som kan
anstå och som bedrivs med personalgrupper där akutsjukhusen har
behov av resurser.
2. Alla vårdgivare ska skjuta upp elektiv vård som kan anstå och
riskerar att ta akutsjukhusens resurser i anspråk.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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3. Alla vårdgivare ska fortsätta bedriva elektiv vård som inte faller
inom ramen för ovanstående punkter.
4. Ersättning till privata vårdgivare som lånar ut personal utgår enligt
föreslagen prislista i detta tjänsteutlåtande.
5. Region Stockholm endast tar emot och skickar
utomlänsremisser/utomlänspatienter avseende akut och imperativ
vård.
6. Beslutet gäller från 24 mars till och med den 21 april 2021.
7. Hälso- och sjukvårdsdirektören kan vid behov förlänga hela eller
delar av beslutet, som längst till och med sista juni 2021.
8. Beslutet justeras omedelbart.

Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet
att avslå tilläggsyrkandet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 86
Fast ersättning till akutsjukhusen med anledning av
pågående pandemi (Covid-19)
HSN 2020-1883

Ärendebeskrivning
En förlängd tidsperiod med fast ersättning föreslås att gälla från 1 april till
3o juni 2021 för de regionägda akutsjukhusen Danderyds sjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus,
samt det upphandlade avtalet med Capio S:t Görans sjukhus med anledning
av covid-19 pandemin.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).

Propositionsordning
Ordföranden Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande
och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Vänsterpartiets yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår
det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på
Socialdemokraternas yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. En förlängd tidsperiod med fast ersättning föreslås gälla 1 april till
30 juni 2021 för de regionägda akutsjukhusen Danderyds sjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje
sjukhus, samt det upphandlade avtalet med Capio S:t Görans
sjukhus.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att förlänga
tidsperioden med fast ersättning för ovanstående akutsjukhus.
Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 87
Uppdrag för att säkerställa kapacitet under
breddvaccineringen mot covid-19 av allmänheten
HSN 2020-1768

Ärendebeskrivning
Beslut om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna avtal
med ett begränsat antal leverantörer som kan breddvaccinera mot covid-19
under en avgränsad period under pågående pandemi.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Vänsterpartiets yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår
det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på
Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram avtal om
uppdrag att utföra huvudparten av breddvaccinering mot covid-19
under en avgränsad period under pågående pandemi.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med
utvalda leverantörer.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 88
Upphävande av egenbeställd antikroppstestning för
covid-19 i Region Stockholm
HSN 2021-0723

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag på att upphöra med egenbeställd
antikroppstestning i Region Stockholm i enlighet med
Folkhälsomyndighetens (FoHM) uppdaterade vägledning för
antikroppspåvisning vid covid-19 (2021-02-25).

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 i Region Stockholm upphör
från och med 31 mars 2021.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 89
Fyllnadsval till hälso- och sjukvårdsnämndens
tandvårdsberedning och seniorvårdsberedning
HSN 2018-1338

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval behöver göras till hälso- och sjukvårdsnämndens
tandvårdsberedning och seniorvårdsberedning.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till utsänt förslag med tillägg att
Mikael Schmitdt (C) nomineras till ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning.

Propositionsordning
Ordföranden Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Mikael Schmidt (C) utses till ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning från och med 25 mars till
och med 31 december 2021.
2. Jamal El Mourabit (S) utses till ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämndens seniorvårdsberedning från och med 25 mars till
och med 31 december 2021

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning
Hälso- och sjukvårdsnämndens seniorvårdsberedning
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 90
Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendebeskrivning
•

Skrivelse från Jonas Lindberg (V) angående vården av patienter
med långtidscovid

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Inkommen skrivelse överlämnas till förvaltningen för beredning.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

HSN

2021-03-24
Vänsterpartiet
Ärende nr 3
HSN 2020-1831
Bilaga § 85 HSN 210324

Beslut om uppskjutande av elektiv vård i Region Stockholm till följd av Covid-19
pandemin
Vänsterpartiet har full förståelse för att vård som kan anstå måste skjutas upp på grund av
pandemin. En del privata vårdgivare har frivilligt lagt sina egna verksamheter på is för att
istället friställa personal till akutsjukhusen, men andra har inte gjort så. Vissa privata
vårdgivare har sagt att de inte har kunnat släppa sina specialistutbildade sjuksköterskor i
intensivvård eller anestesi till de mer behövande enheterna på akutsjukhusen, så länge
regionen inte aktivt har krävt just det.
Samtidigt har regionen sagt att det inte funnits behov av att aktivera den katastrofklausul som
finns i avtalen därför att den frivilliga hjälpen har varit så stor från de privata vårdgivarna.
Med tanke på läget i vården under det gångna året är det märkligt att regionen inte har krävt
genom direktiv att privata vårdgivare som har personal med rätt kompetens ska ställa dessa
till akutsjukhusens förfogande.
Vänsterpartiet anser att privata vårdgivare måste vara underställda tvingande krav på att bidra
till regionens vård i ett krisläge såsom den rådande pandemin. Under den första och andra
vågen av pandemin har vi sett återkommande problem med att vissa privata vårdgivare
fortsätter sin verksamhet som vanligt medan akutsjukhusen ställer om och anpassar sig efter
situationen. Resultatet av detta är att personalen på akutsjukhusen nu är mer slutkörda än
någonsin.
Förslag till tilläggsbeslut
att
i samtliga vårdavtal med privata vårdgivare, oavsett avtalsform, skriva in en
skyldighet att vid kris, pandemi och allvarlig händelse eller katastrof inventera sina
verksamheter avseende kompetens och material och ställa personal, nödvändiga läkemedel
och sjukvårdsutrustning till regionens förfogande
att

ovanstående skrivning tillämpas nu under tredje vågen av covid-19
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Ärende 3
HSN 2020-1831
Bilaga § 85 HSN 210324

Förslag till tilläggsbeslut angående beslut om uppskjutande av elektiv
vård i Region Stockholm till följd av Covid-19 pandemin
Att skjuta upp planerad vård är ett mycket tufft beslut som visar på den
oerhört allvarliga situation sjukvården befinner sig i. Det är då av yttersta
vikt att samtliga tillgängliga resurser mobiliseras för att avlasta
akutsjukvården och vårdpersonalen. Alla måste bidra där så är möjligt och
där så behövs.
Den uppskjutna vården innebär samtidigt både en stor belastning för den
enskilde samt en stor utmaning för vården framöver. Vi socialdemokrater
vill därför att förvaltningen återkommer med en plan för hanteringen av den
vård som nu skjuts upp, samt att säkerställa att komplikationer till följd av
den förlängda väntan motverkas. Det måste även säkerställas att
behovsprincipen alltid är styrande gällande vilken elektiv vård som skjuts
upp. Resursstarkare individers vård för inte prioriteras.
Socialdemokraterna menar också att mer samverkan behövs för att hantera
den uppskjutna vården. Möjligheten till samordning för att kunna
genomföra vårdinsatser i andra regioner bör därmed ses över.
Socialdemokraterna föreslår med anledning av detta hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att uttömma alla
möjligheter för att säkerställa att vårdpersonal från alla
vårdgivare ställs till akutsjukvårdens förfogande där så behövs.

Att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att säkerställa
att behovsprincipen alltid är styrande gällande vilken vård som
utförs.

Att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att återkomma
med en plan för hantering av den uppskjutna vården

Att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att säkerställa
god information till berörda patienter samt att till hälso- och

Error! Reference source not found.
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sjukvårdsnämnden redovisa en plan för att motverka
komplikationer till följd av förlängd väntan på vård.
Att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ
till samordning med andra regioner för att kunna genomföra
elektiv vård.

Talla Alkurdi m.fl (S)

HSN

2021-03-24
Vänsterpartiet
Ärende nr 4
HSN 2020-1883
Bilaga § 86 HSN 210324

Fast ersättning till akutsjukhusen med anledning av pågående pandemi (Covid-19).
Vänsterpartiet välkomnar förslaget att förlänga perioden med fast ersättning till
akutsjukhusen. Men vi anser att förlängningen ska gälla tillsvidare, inte bara till 30 juni.
Vi upprepar det också det krav vi ställde förra året: att kraven på effektiviseringar och
besparingar på akutsjukhusen tas bort. Sjukhusen måste efter corona-pandemin ha
förutsättningar att hantera den massiva vårdskuld som har byggts upp. Därför är det helt
orealistiskt med fortsatta krav på neddragningar. Sjukhusen måste få resurser att kunna
komma på fötter utan att behöva ägna sig åt besparingsåtgärder.
Pandemin har också gjort det än tydligare att sjukhusavtalens ersättningskonstruktion inte
fungerar. Vi anser därför att regionen måste ta tillfället i akt att revidera ersättningssystemet.
Förslag till beslut:
att fast ersättning till akutsjukhusen föreslås gälla tillsvidare
att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att omgående se över och revidera sjukhusavtalen
att uppräkningen till akutsjukhusen följer landstingsprisindex istället för dom 1,5% som råder
idag
att effektiviseringskraven på akutsjukhusen omgående slopas
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FÖRSLAG TILL BESLUT
2021-03-24

Ärende 4
HSN 2020-1883
Bilaga § 86 HSN 210324

Fast ersättning till akutsjukhusen med anledning av pågående pandemi
(Covid-19), april-juni 2021
Akutsjukhusen har ett stort uppdrag att erbjuda vård för de allra sjukaste
patienterna. Under 2019 beslutades om nya sjukhusavtal med den alldeles
för låga uppräkningen på 1,5 procent årligen. Samtidigt meddelades
effektiviseringskrav, personalvarsel och anställningsstopp på sjukhusen.
Vi Socialdemokrater vill att akutsjukhusen ges förutsättningar för att öppna
vårdplatser och korta väntetider. Som en konsekvens av pandemin har
sjukhusen sedan april år 2020 haft fast ersättning vilket har möjliggjort att
de själva har kunna prioritera och organisera vården efter störst vårdbehovet
- istället för enligt produktionsbaserad modell som räknar pinnar istället för
utfall.
Regionen har återkommande beslutat om fast ersättning till akutsjukhusen.
Så även i detta ärende. Vi är kritiska till att den blågröna majoriteten har
gjort en kortsiktig planering genom att enbart bevilja fast ersättning tre
månader i taget sedan april 2020. Det skapar verkligen inte bra
förutsättningar för sjukhusen. Vi anser att den fasta ersättningen ska gälla
under hela år 2021 för att ge tydliga besked och förutsättningar för
akutsjukhusen att planera sitt arbete.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

förlänga den fasta ersättningen till akutsjukhusen till 31
december 2021.
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Uppdrag för att säkerställa kapacitet under breddvaccinering mot covid-19 av
allmänheten.
Vänsterpartiet tycker det är märkligt att det är först nu som det presenteras en plan för att
säkerställa kapacitet för breddvaccinering av allmänheten. Under en längre period har vi vetat
att vaccinering måste ske och det borde ha varit självklart förutseende att redan tidigt börja
planering av massvaccinering. Bäst hade varit att planera och bygga upp en tillfällig men
robust kapacitet i den egna organisationen.
Ännu en gång får vi bevis för hur ineffektiv den marknadsliberala modellen, kallad vårdval,
är. Den medför en styrmodell som är svårkontrollerad och brister i samordning. Den är
dessutom mycket dyrbar då skattemedel också ska tillförse vårdaktiebolagen med vinster.
I beslutsunderlaget fortsätter man att påstå att Region Stockholm har fått för få doser, men
sanningen är att doserna som delats ut har fördelats efter antalet personer som är plus 70 år i
varje region. Det är en proportionell fördelning som skett. Att Region Stockholm ligger efter
övriga landet i att vaccinera de äldre har alltså andra orsaker, och det handlar bland annat om
att regionen på grund av sin egen styrmodell saknar ett helhetsgrepp.
Tjänsteutlåtandet är ganska otydligt och inte helt förståeligt. Men Hälso- och
sjukvårdsdirektören ska få i uppdrag att teckna avtal med aktörer som redan finns inom
vårdval vaccination och husläkarmottagning. Det vill säga de som kan ta sig an ökade
uppdrag vaccination, utan att det påverkar annan vård som bedöms viktig. Beslutsmodellen
ger stor makt över hela vaccinationsarbetet till en enskild tjänsteman.
Nu riskerar vi få många olika problem till följd av många nya avtal med olika aktörer. Av
någon anledning har regionen också valt hemligstämpla delar av vaccinationsskeendet, t.ex. är
det sekretess på hur mycket vaccin varje specifik vårdgivare får. Det är information som
borde vara tillgänglig för alla folkvalda
Vänsterpartiet anser att regionen sedan länge borde planerat för, och startat upp, en egen
robust vaccinationsenhet med t.ex. timanställda pensionerade sjuksköterskor och
biomedicinska analytiker som enbart kunde jobbat med vaccinationer. Vaccinationsarbetet
måste kunna ske också på kvällar och helger, helst på stora anläggningar/inomhusarenor för
att ha utrymme och god logistik. Det blir lättare att styra och ha insyn i en sådan verksamhet
och kunna växla upp i tempo.
Vänsterpartiet har således omfattande kritik, men nu måste vaccinationsarbetet få fart och
därför föreslår vi att följande beslutas:

att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna tilläggsavtal med befintliga aktörer som
regionen redan har avtal med och som har kapacitet att ta sig ann större volymer
vaccinationer.
att hälso- sjukvårdsdirektören återkommer till nämnden om avtal behöver tecknas med nya
aktörer och att det beslutet ska tas av nämnden.
att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att skyndsamt starta upp en egen robust regional
enhet som enbart ska ansvara för vaccination. Enheten ska ha egen anställd personal (t.ex.
timanställda pensionerade sjuksköterskor, pensionerade biomedicinska analytiker)
att vaccinationer inom denna enhet ska kunna utföras kvällar, helger och röda dagar
att sekretessen över hur mycket vaccinleveranser varje specifik vårdgivare får omgående
hävs
att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att skyndsamt återkomma till nämnden med en
detaljerad plan kring hur vaccinationen av allmänheten logistiskt ska skötas gällande
geografisk spridning av lokaler.
att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till nämnden med en plan kring hur
allmänheten ska informeras gällande bokning av vaccinationer.

1 (3)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2020-03-24

Ärende 5
HSN 2020-1768

Uppdrag för att säkerställa kapacitet under breddvaccineringen mot
covid-19 av allmänheten
Vi Socialdemokrater har återkommande efterfrågat en tydlig plan för
vaccinationen mot covid-19 i Region Stockholm samt återrapportering kring
hur arbetet fortlöper. Vi efterfrågar även en löpande redogörelse över hur
vaccinleveranserna fördelas och nyttjas över länet.
Vi välkomnar regionens ändrade planer för genomförandet av
breddvaccinering mot covid-19. Vi har återkommande i nämnden påtalat
behovet av en robust och flexibel organisation som genomför vaccineringen
med ett tydligt uppdrag att fokusera på snabb och jämlik vaccinering. Vi har
påtalat att regionens befintliga vårdgivare inom vaccinationsområdet
behöver en kraftig förstärkning i samband med breddvaccineringen för att
denna ska växla upp fort och säkerställa Folkhälsomyndighetens
prioritetsordning. Detta är ännu viktigare nu när prioritetsordningen av ålder
skärps samt att det kan komma att bli så att alla invånare ska erbjudas dos 1
inledningsvis innan vaccinering med dos 2 erbjuds. Detta ställer stora krav
på styrning och samordning vilket vi menar inte kan säkerställas i ett
splittrat vårdvalssystem.
Vi Socialdemokrater har även återkommande betonat behovet av att ha en
organisation för breddvaccineringen som snabbt kan omfördela doser
mellan mottagningarna. Förvaltningen belyser detta i ärendet och vi
förutsätter att den kommande upphandlingen innehåller ett krav på att
vaccindoser ska kunna omfördelas i syfte att följa prioritetsordningen och
erbjuda en jämlik vaccinering i hela regionen.
Region Stockholm måste ha ordning på prioritetsordningen av
vaccindoserna. Vi vill därför att regionen ska skärpa efterlevnaden av
reglerna för vårdgivare att följa prioritetsordningen. Ingen vaccinatör ska
kunna bryta mot prioritetsordningen, varken gällande restdoser eller
liknande, utan att det ska får följdverkningarna. Vi föreslår att avtalen ska
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innehålla att viten ska utgå om vårdgivaren inte följer prioritetsordningen.
Vi vidhåller även våra tidigare förslag för en snabb och jämlik vaccinering.
Vi vill satsa på vaccinbussar för att förstärka vaccinationen mot covid-19 för
äldre och i breddvaccineringens senare faser. Det är viktigt för att vi ska
kunna säkerställa en snabb och jämlik vaccinering i hela regionen. Vi vill
även införa gratis sjukresor till vaccineringen. Det är orimligt att det ska
kosta 560 kr för att ta sig till vårdcentralen för att få två doser vaccin. Flera
andra regioner har tagit bort avgiften för att få fler att vaccinera sig snabbt.
Vi Socialdemokrater efterfrågar ett bättre underlag gällande den
dosersättning som beslutades tidigare i vintras. I dialog med flera vårdgivare
har vi fått veta att arbetsbelastningen är tung och regionens ersättning inte
täcker t ex de administrativa uppgifterna som är mycket personalkrävande.
Dosersättningen på 165 kronor respektive 175 kronor per vaccindos ter sig
således allt mer otillräcklig. Vi har vid tidigare nämndmöte efterfrågat att
förvaltningen ska återkomma till nämnden med en uppföljning kring
dosersättningen för att nämnden ska kunna göra en utvärdering. Även i detta
ärende yrkar vi på en sådan uppföljning.
Vi efterfrågar även en redogörelse för hur regionens
vårdbokningsapplikation Alltid-öppet ska klara bokningen av
bredvaccineringen under fas 4. Nämnden behöver få rapportering från
kapacitetstester av det digitala bokningssystemet som vi Socialdemokrater
förutsätter genomförs eller planeras. Vi vill även påtala att bokningen av
vaccinering måste göras tillgänglig för alla grupper som av olika
anledningar inte kan använda Alltid-öppet-applikationen. Kommunikationen
om hur man bokar sin vaccinering på andra sätt än genom Alltid-öppetapplikationen ska var tydlig från början och inte behöva efterfrågas separat.
Vi anser också att regionen ska säkerställa att privata vårdgivare inte ges
möjlighet att tjäna pengar på vaccineringen eller använder den till
marknadsföring av sina andra vårdtjänster.
Vi är även angelägna om att företagshälsovårdens befintliga resurser tas
tillvara under breddvaccineringen för att på ett snabbt och flexibelt sätt
genomföra vaccineringen på stora arbetsplatser.
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Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer till nämnden
med en tydlig och detaljerad vaccinationsplan samt en
redogörelse över hur vaccinleveranserna fördelas och nyttjas
över länet.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta kontroll
över breddvaccineringen så att det sker på ett smittsäkert och
jämlikt sätt och att en regional enhet byggs upp samt att
regionen inleder samtal med kommunerna om inventering av
lokaler och placering av vaccinationslokaler.

att

alla husläkarmottagningar som deltar i vårdval vaccination ges
möjlighet att delta i breddvaccineringen.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen i avtal med vaccinatörer
inom breddvaccineringen mot covid-19 formulerar att viten
ska utgå om prioritetsordningen av vaccindoser inte följs.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att
tillsammans med SLSO inrätta mobila enheter för att fler
vaccinationsbussar ska kunna användas i breddvaccineringen
mot covid-19.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att införa
avgiftsfria sjukresor till vaccinering mot covid-19.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer till nämnden
med en redovisning som säkerställer att ersättningsnivåerna
täcker utgifterna för vårdgivarna som vaccinerar samt
redovisar hur de statliga ekonomiska medel som inte betalas ut
används.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen inleder dialog med
företagshälsovården och att dessa resurser tas tillvara under fas
4 breddvaccineringen mot covid-19.
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SKRIVELSE

Skrivelse från Jonas Lindberg angående vården av patienter med långtidscovid
Vänsterpartiet kräver att nedläggningen av mottagningen för långtidscovid på Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna omedelbart stoppas.
Den multidisciplinära mottagningen är troligen den bästa vi har i landet för människor som
lider av långtidscovid. Det är en bra idé att starta en liknande mottagning i Huddinge, men det
ska vara som mottagning nummer två i regionen. Inte som en dålig ersättning för en
nedläggning i Solna.
Enligt uppgift är 150 patienter knutna till behandling på Solnamottagningen och 350 personer
står i kö. Läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter jobbar i team och det sker en ständig
kunskapsinsamling och erfarenhetsutveckling. Det handlar om en fungerande verksamhet med
säkrat chefsstöd, multidisciplinär specialistkompetens på långtidscovid, logistik, utrustning
och organisation för att expandera. En mottagning som denna är mycket viktig, inte bara för
regionen utan för hela landet. Solna-mottagningen är redan, och kan fortsätta utvecklas som,
ett nav för kunskap, forskning och kompetensutveckling. Närheten till KI:s forskningscentra
är ytterligare ett skäl att slå vakt om Solna-mottagningen.
Därför är det ett allvarligt misstag av sjukvårdsförvaltningen att lägga ner denna verksamhet
och försöka starta en ny mottagning på Karolinska Huddinge. Flera inom den kunniga
personalen kommer inte att följa med. Dessutom inleds avvecklingen innan den nya
verksamheten kommit på plats i Huddinge. Det är för oss oklart var detta beslut har fattats.
Men det har byråkratins tänkande över sig.
Regionstyret måste sätta stopp för detta felaktiga beslut och fastställa att långtidscovidmottagningen i Solna ska vara kvar, samtidigt som man beslutar att starta en ny mottagning i
Huddinge.
Det blågröna styret bör också skapa en nära kontakt med patientföreningen Svenska
Covidföreningen. Det är en förening med många medlemmar som tillsammans samlar viktiga
erfarenheter och kunskaper när det gäller att utveckla bästa möjliga vård för de som är sjuka i
långtidscovid.
Region Stockholm ligger efter andra och mindre regioner i Sverige vad gäller antalet
mottagningar. Skåne har snart fyra mottagningar och Östergötland har redan tre. Självklart
måste landets största region säkra ett högkvalificerat utbud av vård för patienter med
långtidscovid. Det är nödvändigt att det sker med viss centralisering av patienter till
multidisciplinära mottagningar som är nära kopplade till forskningen. Primärvården kan inte
klara denna uppgift.
Med anledning av detta ställs följande fråga:

-

På vilka grunder, när och av vilka fattades beslutet att lägga ner den multidisciplinära
mottagningen för långtidscovid på Karolinska i Solna?

Med ovanstående argument som grund föreslår Vänsterpartiet HSN att besluta:
-

Att beslutet om nedläggning av den multidisciplinära mottagningen på Karolinska
Solna omedelbart rivs upp.

-

Att mottagningen istället ges tillräckliga resurser för att fortsätta utveckla och
förstärka sin verksamhet.

-

Att en andra multidisciplinär mottagning för långtidscovid startas på Karolinska
Huddinge.

-

Att regionstyret snarast till HSN presenterar en långsiktig plan för den framtida vården
av långtidscovid.

Jonas Lindberg

