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Ank
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Dnr

Datum

2012-11-16

Tid
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Plats

Konferensrummet Södertörnssalen
Landstingshuset, Stockholm

Närvarande
Ledamöter

(M)
(MP)
(FP)
(S)
(S)

Lars Joakim Lundquist
Stefaan De Maecker
Anna Starbrink
LeifDahlby
Juan Carlos Cebrian

Ordförande, Stockholm
Vice ordförande, Gotland
Stockholm
Gotland
Stockholm

Ersättare

(M)
(S)
(MP)

Filippa Reinfeldt
Birgitta Eriksson
Viveka Bornold

Stockholm
Gotland
Gotland

Övriga

Gotland:
Thomas Kuntze och Bo Magnusson
Stockholm:
Henrik Almkvist, Tina Ekelund, Henrik Gaunitz,
Stig Hagström, Katja Isaksson, Gunilla Neves Ekman,
Sven Törnberg och Torsten Ibring

Justeras:

Vid protokollet:
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§i

Mötets öppnande

Ordföranden Lars Joakim Lundquist öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Val av justerare

Ordförande Lars Joakim Lundquist och vice ordförande Stefaan De Maecker utses att
justera protokollet.
§3

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet i l september 2012 läggs till handlingarna.
§4

Aktuellt om screeningprogram

Sven Törnberg informerar i ärendet.
Screening är inte ett erbjudande om provtagning, utan en strategi från
sjukvårdshuvudmannen att förebygga insjuknande, och därför är det mycket mer värt
ju fler som deltar.
Att ta ut en patientavgift för screening är en ganska svensk företeelse och förekommer
sällan utomlands.
Sven T presenterade programmen om bukaortascreening, kolorektalscreening och
gynekologisk cellprovtagning.
§5

Aktuell information från Stockholm och Gotland

Henrik Almkvist informerar från Stockholm i ärendet.
* Bokslutsprognosen för Stockholms läns landsting är positiv
* Lanstinget har ett mycket stort investeringsbehov de närmaste 10 åren. Ett
investingsprogram har antagits av fullmäktige
* Väntetiderna krymper, men i vissa fall lite långsamt
* Ytterligare vårdvalsområden utreds; bl a ryggkirurgi, allergologi, ortopedi och urologi
* De kommande jul- och nyårshelgerna inger oro för möjligheten till snabb kontakt med
kommunernas biståndbedömare för vårdplanering
Bo Magnusson och Stefaan De Maecker informerar från Gotland i ärendet.
* Jan-Åke Björklund blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör
* Bättre bokslutsprognos än i våras, men drygt minus 20 MSEK för sjukvården
* Just idag pågår förhandlingar i Visby om vård på Karolinska
* Diskussioner pågår med SOSAlarm med anledning av att Gotland, Södermanland,
Västmanland och Uppsala upphandlat dirigeringstjänsten för ambulanser
* Första november överförs hemsjukvården till socialtjänsten
* Lasarettet arbetar för en rökfri operation
* God tillgänglighet med korta väntetider
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§6

Framtidens hälso- och sjukvård

Henrik Gaunitz informerar i ärendet.
Befolkningen i Stockholms län ökar med ca 320 000 invånare åren 2012-2020. Nya
Karolinska Solna (NKS) står klart 2017 med uppdrag att svara för den mest avancerade
sjukvården. NKS kommer att ha färre vårdplatser än nuvarande Karolinska Solna.
Det behövs dessutom stora investeringar i övriga akutsjukhus. Invånarnas och
patienternas rättigheter och förväntningar på sjukvården stärks sannolikt, och det krävs
effektiviseringar för att på sikt Mara detta.
På tjänstemannanivå har arbetet organiserats i ett programkontor som hanterar ett
antal projekt, men det mesta arbetet sker i linjen. Sammanlagt bedömde Henrik G att
ett 100-tal personer är engagerade i detta arbete.
Första steget, enligt beslut i landstingsfullmäktige i juni 2012 innebär bl a konkret att
Sollentuna, Sabbatsberg och Dalen prövas för så kallade specialistcentrum. En sk
vårdutbudskarta tas fram med volymer. NKS akutmottagning beskrivs med dess
särskilda uppdrag. Geriatriken vid Danderyds sjukhus flyttas till Sollentuna sjukhus och
psykiatrin vid S:t Göran flyttar till Sabbatsberg.
Målbilden år 2015 är att länets befolkning är friskare och har ett ökat förtroende för
hälso- och sjukvården. Vårdbehoven tillgodoses i en sammanhållen vårdkedja. Den
informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig vård. Patienten har
tillgång till öppen och säker information. Vårdgivarna levererar en hälsofrämjande
sjukvård med hög effektivitet och patientsäkerhet i fokus. All offentligt finansierad vård
utförs i en sammanhållen struktur för eHälsa.
§7

Fastställande av utomlänsprislista för Region Stockholm
Gotland

Ett tjänsteutlåtande var utsänt inför sammanträdet.
Stig Hagström informerar i ärendet.
Ärendet avser fastställande av utomlänsprislista för Region Stockholm - Gotland för
tiden januari - december 2013.
Yrkanden
Ordförande Lars Joakim Lundquist yrkar att Samverkansnämnden tillstyrker förslaget i
tjänsteutlåtandet.
Propositionsordning
Inför beslut finns endast ett förslag till beslut, nämligen ordförandens.
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Beslut
Samverkansnämnden Stockholm - Gotland beslutar
att

godkänna utomlänsprislistan för Region Stockholm - Gotland för tiden
2013-01-01 - 2013-12-31

att

förklara beslutet omedelbart justerat.

§8

Regionalt kunskapsnätverk inom STI/hiv-prevention

Tina Ekelund och Gunilla Nevert Ekman informerar i ärendet.
Detta är ett samarbete mellan Stockholm och Gotland inom ramen för det statliga
bidraget för STI/hiv-prevention. I dag finns sex regionala kunskapsnätverk, varav ett är
Stockholm-Gotlands.
Lafa, som är Stockholms läns landstings enhet för sexualitet och hälsa, har i uppdrag att
förebygga och främja arbetet för att motverka spridning av hiv/STI och kring oönskade
graviditeter. Lafa sammankallar kunskapsnätverket för Stockholm - Gotland.
Förutsättningarna för prevention skiljer sig naturligtvis mycket mellan Stockholm och
Gotland.
§9

Rapport från Rikssjukvårdsnämnden

Henrik Almkvist informerar i ärendet.
Rikssjukvårdsnämndens kansli är i en återuppbyggnadsfas. Lena Weilandt är ny
enhetschef och nu pågår rekrytering av medarbetare.
Vid sammanträdet 3 oktober enades nämnden om definition av vad inom plexus
brachialisskador (skador på halskotpelaren) som är rikssjukvård.
Henrik A föranmälde konferens om rikssjukvård 12 december 2012.
§ 10

Nämndens sammanträdestider 2013

Efter samråd med vice ordförande Stefaan de Maecker föredrog ordförande Lars
Joakim Lundquist sammanträdesplaneringen för år 2013:
26 april behandlas cancerplanen, (sammanträdet äger rum i Stockholm och kombineras
med studiebesök, alternativt datum är 17 maj
6 september sammanträde i Visby
15 november sammanträde i Stockholm med seminarium med Regionalt
cancercentrum
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§11

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.
§ 12

Mötets avslutande

- Tack för i går
Stefaan de Maecker framför ett varmt tack för gårdagskvällens middag och trevliga
samvaro med inblickar i Stockholms historia.
- Nästa möte i nämnden
26 april 2013 (alternativt 17 maj), i Stockholm.
Lars Joakim Lundquist tackar de närvarande för dagens sammanträde och förklarar
mötet avslutat.

