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PROTOKOLL 3/2017

§§ 1-15
HSN 2017-0220

Sammanträde i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Datum

2017-05-12

Tid

09:00-11:30

Plats

Sammanträdesrummet Bärnsten, Visby lasarett

Närvarande
Ledamöter

(M)
(MP)
(L)
(S)
(M)

Marie Ljungberg Schött
Stefaan De Maecker
Anna Starbrink
Leif Dahlby
Inger Harlevi

Ordförande, Stockholm
Vice ordförande, Gotland
Stockholm
Gotland
Gotland

Ersättare

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

Gunilla Helmerson
Susanne Hafdelin
Mikael Sundesten, tjänstgörande
Viveka Bornold

Stockholm
Gotland
Stockholm
Gotland

Barbro Naroskyin
Maria Dalemar
Thomas Kunze
Johan Bratt
Emma Norrby
Susanna Lagersten
Kadri Jakobson
Torsten Ibring

Stockholm
Gotland
Gotland
Stockholm
Gotland
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Övriga

Justeras:

Vid protokollet:

Marie Ljungberg Schött

Torsten Ibring

Stefaan De Maecker
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§1

PROTOKOLL 3/2017

Mötets öppnande

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

Val av justerare

Marie Ljungberg Schött och Stefaan De Maecker utses att justera protokollet.
§3

Föregående protokoll

Protokollet från nämndens sammanträde 17 mars 2017 läggs till handlingarna.
§4

Val av representant i Rikssjukvårdsnämndens rådgivande
tjänstemannagrupp
HSN 1501-0012

Ärendet
Rikssjukvårdsnämnden är bildad på uppdrag av regeringen för att besluta om viss
hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett landsting men med hela landet som
upptagningsområde.
Socialstyrelsen bereder underlagen för nämnden.
Samverkansnämnden utsåg vid sammanträdet 6 september 2013 chefläkare Anna
Nergårdh som nämndens representant. Hon har begärt att få frånträda uppdraget då
hon är tjänstledig från Stockholms läns landsting, för att tjänstgöra i
Socialdepartementet.
Yrkanden
Stefaan De Maecker yrkar att Samverkansnämnden tillstyrker förslaget i
tjänsteutlåtandet.
Propositionsordning
Inför beslut finns endast ett förslag till beslut, nämligen Stefaan De Maeckers.
Beslut
Samverkansnämnden Stockholm - Gotland beslutar

att

utse chefläkare Johan Bratt vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms
läns landsting som representant för Region Stockholm – Gotland i den
rådgivande tjänstemannagruppen
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Aktuell information från Stockholms läns landsting och
Region Gotland

Information från Stockholms läns landsting
Barbro Naroskyin:
- Beslutet om Karolinska Universitetssjukhuset Solna respektive Huddinges uppdrag,

verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt ny struktur för akut omhändertagande inom
Stockholms läns landsting i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars påverkar hela
sjukvårdssystemet i Stockholm.
Fem nivåer för akut omhändertagande införs:

1) 1177Vårdguiden
2) Husläkarmottagningar/husläkarjourer, jourläkarbilar och barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar
3) Närakuter
4) Akutmottagningar på sjukhus
5) Intensivakut på Karolinska Solna.

Johan Bratt gav en rapport om organisation och hantering av terrorattentatet på
Drottninggatan den 7 april.
Maria Dalemar informerar från Region Gotland i ärendet.
- Upphandling av njursjukvård är i slutskedet
- Upphandling av sjukvårdsrådgivningen på telefon pågår
- Fortsatt arbete enligt handlingsplanen kring inhyrd personal
- Diskussioner pågår också med sjukhus enligt avsiktsförklaringen med Stockholms
läns landsting
- Arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö är också aktuellt.
Stefaan De Maecker tackar för rapporterna, som läggs till handlingarna.

§6

Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Maria Dalemar informerar i ärendet.
Det framtagna förslaget till nationell sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
bygger på indelning i olika nivåer: nationell, regional och lokal. Flera andra utredningar
tar sin utgångspunkt i förslaget, vilket är en fördel men också uppfordrande. Vad gäller
den regionala nivån så är Samverkansnämnden ett viktigt forum för gemensam
förankring, en gemensam beredningsprocess behöver finnas. Beslut kommer även
fortsättningsvis fattas i ordinarie strukturer hos respektive huvudman.
Stefaan De Maecker tackar för presentationen, som läggs till handlingarna.
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§7

PROTOKOLL 3/2017

Rapport från Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland

Thomas Kunze informerar i ärendet.
- 28 standardiserade vårdförlopp finns nu
- RCC gör nu satsningar med utbildningar inom palliativ medicin
- En utmaning nu är stöd för hanteringen av nya läkemedel.
Stefaan De Maecker tackar för rapporten, som läggs till handlingarna.
§8

Rapport från Kvalitetsregistercentrum (QRC)

Susanna Lagersten informerar i ärendet.
- Omvärlden: Hur ska kvalitetsregistren styras? Ett förslag presenteras nästa vecka.
Registren ska bland annat vara ett stöd för jämlik hälsa och kunna användas för
forskning. Förslaget ska implementeras helt under 2018.
- Aktuellt är nu också QRC:s arbete med stöd till förlossningskliniker för att motverka
skador.
Rapporten Involvera mera, är framtagen för att beskriva hur vården kan involvera
patienter mer.
Stefaan De Maecker tackar för rapporten, som läggs till handlingarna.
§9

Rapport från Rikssjukvårdsnämnden

Marie Ljungberg Schött informerar i ärendet.
Rikssjukvårdsnämnden har inte haft något sammanträde sedan senaste mötet här i
Samverkansnämnden, utan nästa möte är 7 juni.
Stefaan De Maecker tackar för rapporten, som läggs till handlingarna.
§ 10

Rapport från Nationella screeningrådet

Marie Ljungberg Schött informerar i ärendet.
- Rådet avråder för screening av cystisk fibros.
- Pågående ärende är screening av nyfödda genom fler analyser av PKU-test.
Rådets nästa möte den 14 juni kommer huvudsakligen att ägnas åt screening av
prostatacancer.
Stefaan De Maecker tackar för rapporten, som läggs till handlingarna.
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§ 11

PROTOKOLL 3/2017

Rapport från Kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg

Stefaan De Maecker informerar från styrelsemötet i går.
- Upphandlingen av ambulansflygen pågår.
- Arbete pågår med förbundsordningen.
§ 12

Nämndens arbetsformer framöver

Stefaan De Maecker och Marie Ljungberg Schött rapporterar från presidiemötet i
nämnden i går.
Förutsättningarna för samverkansnämnden är att landets största huvudman och
landets minsta samverkar, vilket är en utmaning men i vissa fall också en fördel. Det
finns flera områden där Samverkansnämnden kan vara ett viktigt forum för gemensam
förankring. För att åstadkomma detta behövs en gemensam beredningsprocess. Hälsooch sjukvårdsdirektörerna har påbörjat diskussionen.
§ 13

Övriga frågor

Nämnden framförde genom Marie Ljungberg Schött ett tack till Torsten Ibring, som nu
avslutar sin anställning i Stockholms läns landsting.
§ 14

Föredragning om katastrofberedskap på Gotland

Christer Stoltz informerar i ärendet.
Transporter, kommunikationer, elförsörjning, vatten och bränsle är kritiska områden.
Organisationen för beredskap har tre nivåer; Normalläge, allvarlig händelse och
extraordinär händelse.
Katastrofmedicinska rådet är forumet för frågor runt katastrofmedicin, dock inte just i
en katastrof.
§ 15

Mötets avslutande

Stefaan De Maecker tackar de närvarande för dagens sammanträde och avslutar mötet.
--------

