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Programberedning 7- 

Vårdval 

 

 

 

PROTOKOLL 

2018-02-15 

1/2018 

§§ 1-8 

Sammanträde i programberedningen för vårdval 

 

Datum Torsdagen den 15 februari 

 

Tid 14.00–15.45 

 

Plats Mälarsalen, Landstingshuset 

 

    

Ledamöter (M) Olle Reichenberg Ordförande 

 (C) Madeleine Sjöhage 1:e vice ordförande 

 (S) Christina Enocson-Mårtensson 2:e vice ordförande 

 (M) Lotta Lindblad Söderman  

 (M) Inger Akalla  

 (KD) Linus Rehn § 1-6 

 (S) Parvin Araghi  

 (S) Estanislao Mboro  

 (MP) Yvonne Andersson  

    

    

Ersättare (M) Anna Bredin Tjänstgörande 

    

 

Övriga 

 

 

Stefan Strandfeldt, Julia Forssmed, Kerstin Malmgren § 1–5, Cecilia 

Matzon § 1–5, Holger Stalberg § 1–6, Sofia Tahko, Jenny Norell § 1–5, 

Lena Gammal 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Olle Reichenberg (M)                      Christina Enocson-Mårtensson (S) 

 

 

 

 

Lena Gammal 
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§ 1 Val av justerare  

Olle Reichenberg (M) och Christina Enocson-Mårtensson (S) utses att justera 

protokollet. 

§ 2  Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkänns.  

§ 3 Föregående protokoll 

Protokollet från sammanträdet den 14 december läggs till handlingarna. 
 
§ 4 Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 

6/2017 Uppföljning av vårdvalsavtal 
HSN 2017–2106 

Ärendebeskrivning  

Landstingsrevisorerna har översänt projektrapport 6/2017 Uppföljning 

vårdvalsavtal inom vårdvalsområdena primär hörselrehabilitering, ögon-

sjukvård samt specialiserad neurologisk rehabilitering till Hälso- och 

sjukvårdsnämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2018-01-10 

Landstingsrevisorernas projektrapport nr 6/2017 Uppföljning av vårdvalsavtal 

Beslut 

Programberedningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta 
 

att  till landstingsrevisorerna överlämna förvaltningens förslag till yttrande  

att omedelbart justera beslutet.  

Deltar ej i beslut 

Christina Enocson-Mårtensson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i 

beslutet.  

Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet. 

§ 5      Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet  

            primär hörselrehabilitering 

            HSN 2017–0236 

Ärendebeskrivning  

Ärendet innehåller förslag till reviderat förfrågningsunderlag enligt lag 

(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för vårdvalsområdet primär 

hörselrehabilitering. Det nya förfrågningsunderlaget föreslås gälla från och med 

den 1 maj 2018.  

 

Kerstin Malmgren och Cecilia Matzon, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 

informerar om ärendet och svarar på frågor. Presentationen läggs på läsplattan. 
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Beslutsunderlag  

Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2018-01-08  

Förfrågningsunderlag för primär hörselrehabilitering 

 

Beslut 

Programberedningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta 

att  godkänna reviderat förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primär 
hörselrehabilitering, att gälla från och med 1 maj 2018.  

Deltar inte i beslut 

Christina Enocson-Mårtensson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i 

beslutet. 

Yvonne Andersson (MP) deltar inte i beslutet. 

 
 
§ 6     Omstyrning av akutsjukvården – nuläge 
 
Holger Stalberg, överläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger en nuläges-
rapport kring omstyrningen av akutsjukvården. Holger Stalberg informerar 
bland annat om målbilden, hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag, 
kommunikationsstrategin och utmaningar. 
Presentationen läggs på läsplattan. 
 

§ 7      Förvaltningen informerar 

Stefan Strandfeldt, hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerar om följande: 

 Barnuppdraget på närakuten. 

 Rapport från Socialstyrelsen – öppna jämförelser. Rapporten läggs på 

läsplattan. 

§ 8      Övriga frågor  

a) Handlingsplan 2018  

 Förslag till handlingsplan för 2018 har skickats ut till beredningen.   

 Eventuella synpunkter ska snarast meddelas presidiet och nämnd- 

 sekreteraren. Presidiet får i uppdrag att utifrån inkomna synpunkter  

 komplettera förslaget. Beslut om handlingsplanen fattas vid nästa 

 sammanträde. 

 

 

Olle Reichenberg tackar alla närvarande och avslutar sammanträdet. 
 

 

 


