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Närvarande
Ledamöter

(M)
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(S)
(S)
(M)

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

Ordförande, Stockholm
Vice ordförande, Gotland
Stockholm
Gotland
Stockholm
Gotland

Ersättare

(KD)
(S)
(MP)

Margareta Åkerberg
Birgitta Eriksson
Viveka Bornold

Stockholm
Gotland
Gotland

Övriga

Gotland:
Anders Karlström, Bo Magnusson
Stockholm:
Henrik Almkvist, Katja Isaksson och
Torsten Ibring
C
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Justeras:

Lars Joakim Iiundquist

Vid

Torsten Ibring

protokollet:

Stefaan De Maecker
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§1

Mötets öppnande

Vice ordföranden Stefaan De Maecker öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2

Val av justerare

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

Vårdval Gotland och Vårdval Stockholm

Stefaan De Maecker informerar i ärendet.
Ersättningen avses att ändras så att besökets tyngd påverkar ersättningsnivån, med det
sk ACG-systemet (Adjusted Clinical Groups). Vårdvalet har tyvärr inte bidragit till att
locka fler läkare till Gotland.
Lars Joakim Lundquist informerar i ärendet.
Delas ut utdrag ur landstingets budget. Nu finns 21 vårdvalsområden och ytterligare 11
förbereds.
§4

Aktuell information från Gotland och Stockholm

Anders Karlström och Stefaan De Maecker informerar i ärendet.
* Anders K tillträdde 2 april i år, och har ett förflutet i läkemedelsindustrin.
* Sommaren har varit god i den meningen att den inte inneburit direkta utmaningar
p g a t ex sjuksöterskebrist
* Regionen har en önskemål om gemensam upphandling med Stockholm av SOS Alarm
* En utredning pågår om organisation av ambulanser och helikopter
* Arbetet med förebyggande hälsa omfattar bl a rökstopp före operation, rådgivande
samtal med patienter är praxis och fysisk aktivitet på recept införs
* Medborgardialoger är inplanerade som samråd inför den kommande
ambulansupphandlingen
Henrik Almkvist och Lars Joakim Lundquist informerar i ärendet.
* Arbete med budget 2013 är i sin slutfas liksom delårsbokslutet 2012
* Omkring 50 % av målgruppen för HPV-vaccination har nu vaccinerats. Från nästa år
erbjuds gratis vaccin upp till 25 års ålder, som visats ha effekt
* Kampanj "Mindre antibiotika mer av egen kraft" pågår. Stockholm har mest
förskrivningar i hela landet
* Nationell patientöversikt håller på att genomföras
* Rapport om överbeläggningar kommer nu i september
* Ambulanssjukvården följs upp efter den senaste upphandlingen
* Varanprovtagning kommer att erbjudas som självtest
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§5

Framtidsplanen - aktuell rapport

Henrik Almkvist informerar i ärendet.
För genomförandet av planen har organiserats ett s k programkontor. Genomförandet
kan sägas ha börjat genom att förhandlingar om volymförändringar pågår med
vårdgivarna. En tioårig investeringsplan på mer än 28 miljarder kronor har antagits av
fullmäktige. Sollentuna, Sabbatsberg och Dalen kommer att prövas som
specialistcentrum. Byggnaderna Thorax och Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer att
behållas på Karolinska. NKS:s (Nya Karolinska Solna) akutmottagning kommer att få
ett särskilt uppdrag.
Arbetet inom programkontoret är indelat i fem områden:
Struktur och profilering av nätverkssjukvården, dess kompetensförsörjning, styrning,
lokaler och innovation och utveckling.
Framtidsplanen återkommer vid samverkansnämndens sammanträde i november.
§6

Rapport från Rikssjukvårdsnämnden

Lars Joakim Lundquist och Henrik Almkvist informerar i ärendet.
Rikssjukvårdsnämnden (RSN) är bildad på uppdrag av regeringen för att besluta om
viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas med hela landet som upptagningsområde.
I Rikssjukvårdsnämnden sitter representanter för landstingen, Vetenskapsrådet,
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm.
Ordförande är Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.
Nämnden inrättades 1 januari 2007. Hittills har 11 vårdområden beslutats.
Barnglaukom och barnkatarakt (starr) har nu förts till Stockholm och Göteborg.
Intrauterina operationer (operation av foster i livmoder) som är en mycket liten
specialitet, har Stockholm fått ensamrätt till.
Delas ut utskrift från socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen ser för närvarande över hur
nämndens arbete ska bedrivas och organiseras framdeles.
Till nämnden finns knutet en särskild tjänstemannagrupp med representanter från
respektive sjukvårdsregion samt en kontaktperson från respektive sjukvårdsregions
universitetssjukhus. Henrik Almkvist representerar som tjänsteman
Samverkansnämnden Stockholm - Gotland i nämnden. Karolinska
universitetssjukhuset representeras av Annika Tibell.
Inför varje sammanträde med Rikssjukvårdsnämnden bjuder Lars Joakim Lundquist in
till ett särskilt förmöte med företrädare för landstingsledningen, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet för
en dialog om bl a aktuella ärenden och kommande ärenden för beslut senare.
Lars Joakim Lundquist är ledamot av nämnden och oppositionslandstingsrådet Dag
Larsson (S) i Stockholms läns landsting är ersättare i nämnden.
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I årets budget har landstinget avsatt 60 mkr för att förstärka nuvarande och kommande
rikssjukvårdsuppdrag.
Samverkansnämnden beslutar
att

Region Gotland bjuds in till de förmöten som hålls inför Rikssjukvårdsnämndens
sammanträden

Inbjudan skickas till Anders Karlström för vidarebefordran.
http://www.socialstyrelsen.se/rikssjukvard
§7

Övriga frågor

-Idéråde i Stockholm
Genom ett projekt i Stockholm kallat Företagande har inrättats ett idéråd för att pröva
nya idéer för tjänsteproduktion. Henrik Almkvist meddelar att Gotland är välkomna att
vara med i det.
Kontakt: catharina.barkman@sll.se eller sarah.bekele-johansson@sll.se
- Utredning om behov av ST-utbildning och sjuksköterskeutbildning
Henrik Almkvist föreslår att nämnden vid nästa sammanträde närmare går igenom
detta. Det pågår arbete både i den ordinarie organisationen och inom projektet
Framtidens hälso- och sjukvård.
- Journalsystem
Bo Magnusson rapporterade att samarbetet mellan Stockholms läns landsting och
Region Gotland har fått bättre förutsättningar sedan Stockholm samordnat sig mer i
dessa frågor.
- Folkhälsoarbete
Anna Starbrink åtog sig att återkomma vid nästa sammanträde om vilka idéer som
finns kring detta just nu.
- Kommunalisering av hemsjukvården
Juan Carlos Cebrian efterfrågade material från Gotland om hur de gått tillväga vid
organisationsförändringen. Stefaan De Maecker lovade återkomma, hemsjukvården på
Gotland överförs 1 november till socialtjänsten.
- Nästa möte i nämnden
Lars Joakim Lundquist föreslår följande planering för samverkansnämndens
sammankomst 15 och 16 november 2012:
Torsdag 15 november:
Kl 19:00
Middag

/t)
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Fredag 16 november:
Kl 08:30-11:30 Seminarium anordnat tillsammans med Regionalt CancerCentrum
Stockholm-Gotland
Kl 11:30-12:30
Lunch
Kl 12:30-15:30
Sammanträde
Samverkansnämnden beslutar
att

genomföra programmet enligt ordförandens förslag.

På dagordningen ska då finnas sammanträdesplan för nästa år, utomlänsprislistan,
framtidsplanen, vidareutbildning och folkhälsoarbete.
- Tack för i går
Lars Joakim Lundquist framför ett varmt tack för gårdagskvällens middag och trevliga
samvaro.
§8
Mötets avslutande
Stefaan De Maecker tackar de närvarande för dagens sammanträde och förklarar mötet
avslutat.

