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PROTOKOLL 1/2019

Sammanträde i samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Datum

2019-03-08

Tid

13:00-14:55

Plats

Stockholm: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Smeden
Gotland: Konferensrum Åland

Närvarande
Ledamöter

(KD)
(L)
(S)
(S)

Ella Bohlin
Mats-Ola Rödén
Petra Larsson
Filip Reinhag

Ordförande, Stockholm
Vice ordförande, Gotland
Stockholm
Gotland

Ersättare

(M)
(V)

Olle Reichenberg, tjänstgörande
Brittis Benzler

Stockholm
Gotland

Margareta Tufvesson
Karolina Samuelsson
Magnus Thyberg
Thomas Kunze
Johan Bratt
Yvonne Skovshoved
Rolf Forsman
Gunnar Ramstedt
Lillemor Bergström
Björn Wettermark
Johan Thor
Hans Helander
Eva Jensen
Karolina Sidwall
Elin Gottfridsson
Vanessa Joseph Johansson
Kadri Jakobson

Stockholm
Gotland
Stockholm
Gotland
Stockholm
Gotland
Gotland
Gotland
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Gotland
Stockholm
Stockholm

Övriga

Justeras:
Ella Bohlin
Vid protokollet:

Kadri Jakobson

Mats-Ola Rödén
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Mötets öppnande, upprop och presentation av deltagare

Ella Bohlin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Deltagarna presenterar sig.
§2

Val av justerare

Mats-Ola Rödén och Ella Bohlin utses att justera protokollet.
§3

Godkännande av dagordning

Samverkansnämnden godkänner dagordningen med tillägg av Hyperhidros och
Framtidens vårdinformationsmiljö under Övrigt.
§4

Föregående protokoll

Protokollet från nämndens sammanträde den 10 december 2018 läggs till
handlingarna.
§5

Innebörden av att vara en gemensam sjukvårdsregion

Magnus Thyberg informerar i ärendet.
Samverkansnämnden är ett forum för samverkan inom sjukvårdsregion StockholmGotland. Nämnden har som uppgift att skapa förutsättningar som ger regionens
invånare tillgång till sjukvård på lika villkor.
Samverkansnämndens pågående samverkansområden:
- Nationell kunskapsstyrning
- Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
- Kvalitetsregistercentrum, QRC
- Svenskt ambulansflyg
- Utomlänsvård
- Kris- och katastrofmedicinsk beredskap
I avsiktsförklaringen regleras samarbetet mellan Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning (SLL), genom Styrning och Ekonomi – Region
Gotland, genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gotland.
Avsiktsförklaringen anger punkter som är överenskomna mellan parterna. Bland annat
ska parterna ha två avstämningsmöten för att bevaka och utveckla samarbetet per år.
Ordföranden Ella Bohlin föreslår att avsiktsförklaringen ses över och att nytt förslag tas
fram av förvaltningarna.
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Region Stockholms bägge nämnder hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) genom Ella
Bohlin, Olle Reichenberg och Petra Larsson och vårdens kunskapsstyrningsnämnd
(VKN) genom Ella Bohlin är representerade i samverkansnämnden.
Ordförande Ella Bohlin framför att det skulle vara bra om man kunde ha både fysiska
möten och möten via videolänk under mandatperioden.
§6

Aktuell information från Region Stockholm och Region Gotland

Margareta Tufvesson informerar från Region Stockholm i ärendet.
- Arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård fortsätter. En genomförandegrupp
finns för driftsättning av nya behandlingsenheter.
- På Karolinska Universitetssjukhuset arbetas med en handlingsplan och ett
åtgärdspaket.
- Björn Eriksson har utsetts till ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region
Stockholm. Han kommer närmast från tjänsten som förvaltningschef vid Skånes
universitetssjukvård, Region Skåne.
- Björn Zoëga har utsetts till direktör för Karolinska Universitetssjukhuset.
- Information ges om den aktuella händelsen med läckage på 1177 Vårdguiden. Den
underleverantör som fanns är bortkopplad.
- En primärvårdsstrategi ska tas fram.
- Arbetet med Långtidsutredningen via en parlamentariskt ledd arbetsgrupp har
startat.
- Arbetet med frågan om kommunalisering av hemsjukvården i Stockholms län är
tillsvidare vilande.
Karolina Samuelsson informerar från Region Gotland i ärendet.
Resultat 2018:
Hälso- och sjukvården: -38,6 mnkr (total omslutning ca 1,6 mdkr)
Regionen samlat: +185 mnkr
Kraftiga utmaningar framåt då driften har stora underskott och besparingar krävs.
Verksamhetsläget - flera stora utvecklingsarbeten pågår:
-

FVM, framtidens vårdinformationsmiljö

-

Stärkt samarbete kring äldre tillsammans med socialförvaltningen

-

Utbyggnad av akuten

-

Utomlänsvårdsavtal 2020
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-

Processförstärkning god och nära vård

-

Uppbyggnad kunskapsstyrning

-

Utveckling styrmodell/styrkort med nya mål inför 2020

-

Projekt etablerat för framtagande av RUS att gälla från 2021

-

Kompetensförsörjning med insatser kring arbetsgivarvarumärke och
organisationskultur

-

Kollektivtrafiksupphandling pågår

Rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör pågår. Klart i mars.
Presentationen skickas till samverkansnämnden.
§7

Utomlänsvård 2020 och framåt

Rolf Forsman informerar.
En omstrukturering av sjukvården i Stockholm påverkar sjukvården på Gotland.
Ett behovsunderlag för dialog har gått till de landstingsdrivna akutsjukhusen i
Stockholm o Stockholms läns sjukvårdsområde.
Viktigt att samarbeta med flera av akutsjukhusen samt på regionnivån.
Eva Jensen och Karolina Sidvall redogör för arbetet i Stockholm med att svara på
Region Gotlands inbjudan till att lämna erbjudande om vård, konsultationer med mera.
Karolinska håller ihop arbetet och region Stockholm kommer att lämna ett gemensamt
svar på Gotlands inbjudan. Ett inledande möte har hållits den 15 februari med
representanter för de vårdgivare som Gotland skickat sin inbjudan till; Södersjukhuset,
Danderyds sjukhus, Karolinska, S:t Eriks Ögonsjukhus och Stockholms läns
sjukvårdsområde. Några av vårdgivarna har inte tidigare haft kontakt med Gotland och
det var därför okänt för dem vilket arbete som sker inom ramen för samverkan i Region
Stockholm-Gotland. Ett nytt möte kommer att hållas med vårdgivarna den 12 mars för
att gå igenom respektive vårdgivares svar på vad de kan åta sig av de tjänster som
Gotland önskar. Ett första gemensamt svar till Region Gotland kommer att skickas den
15 mars. Därpå följer dialogmöten Stockholm-Gotland med målet att hitta formerna för
ett nytt partnerskap från och med 2020 som omfattar fler vårdgivare jämfört med idag
samt hur prismodellen bör utformas. Ett avtalsförslag ska vara klart före sommaren och
diskuteras vid junimötet.
Presentationen skickas till samverkansnämnden.
§8

Kunskapsstyrning och samverkansnämnden

Björn Wettermark informerar i ärendet.
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Kunskapsstyrning = kunskapen ska styra
Nytt gemensamt system för alla landsting och regioner – för att bättre integrera
kunskapsstöd.
24 nationella programområden (NPO) är uppdelade efter sjukdomsområden. Dessa
NPO har gjort GAP-analyser och tagit fram verksamhetsplaner för förbättringar.
Vårdprogram och riktlinjer kommer att skapas på nationell nivå.
Nationella prioriteringar kring nivåstrukturering och nya metoder.
Regional nivå kommer framöver att fokusera på
- Implementering
- Uppföljning och analys
- Återkoppling av regionala behov och erfarenheter till nationell nivå.
Det regionala projektet ser över arbetet i Stockholm - Gotland. Allt samlas sedan i en
strategisk plan, som blir klar till sommaren.
Stockholm ställer om från dagens sakkunnigstruktur till en ny regional struktur inkl.
Gotland.
Aktörer i kunskapsstyrningen blir:
- Nationella programområden
- Regionalt programarbete
- Vårdgivare.
Genom vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Stockholm, som leds av Ella Bohlin, tar
politiken en roll i kunskapsstyrningen.
Presentationen skickas till samverkansnämnden.
§9

Rapport från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland

Thomas Kunze informerar i ärendet.
Den nationella cancerstrategin från 2009 uppdaterades 2018 med nya fokusområden.
Cancerplan 2020-2023 behandlar fem olika grundområden: Minska cancerrisken Hitta cancer (screening) - Behandla cancer (metoder, läkemedel, medicinteknik) - Leva
med cancer (patientens perspektiv, anhörigas perspektiv) - Efter cancer.
En bred förankringsprocess planeras för den nya cancerplanen. Vid de planerade
dialogmötena under våren i Stockholm och på Gotland hämtas synpunkter in, som
bidrar till den nya cancerplanens innehåll.
Den nya cancerplanen beslutas i respektive region i augusti 2019.
Presentationen skickas till samverkansnämnden.
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Rapport från Kvalitetsregistercentrum, QRC

Lillemor Bergström informerar i ärendet.
QRC, fungerar som ett stöd för drygt ett 40-tal register vid sjukhusen i Stockholm
(KS/SÖS/DS/SLSO). I uppdragsutbildningen – Metod för förbättringsarbete kan även
deltagare från Gotland delta.
Frågor från Lillemor Bergström till samverkansnämnden:
Hur vill nämnden få fortsatt rapportering?
Vill nämnden vara med i beslutsprocessen för QRC:s åtaganden?
Ella Bohlin svarar att QRC har en punkt på varje samverkansnämnd, där de kan lyfta
vad som händer i verksamheten samt t. ex. om det är nya register på gång.
Presentationen skickas till samverkansnämnden.
§ 11

Förslag till sammanträdestider 2019
HSN 2018-1179

Ett förslag var utsänt inför dagens sammanträde.
Beslut
Samverkansnämnden Stockholm - Gotland beslutar
att

fastställa mötestider 2019 enligt följande

Måndag 3 juni

Heldag i Visby

Tisdag 10 september

kl 10.00-12.00 videomöte alt Stockholm

Torsdag 5 december

kl 10.00-12.00 videomöte

§ 12

Val av ledamöter till Svenskt Ambulansflyg
HSN 2018-1338

Ärendet
Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen för Svenskt Ambulansflyg
med minst en ledamot och ersättare för en mandatperiod om fyra år räknat från och
med den 1 april efter ett valår.
Samverkansnämnden för Stockholm-Gotland har i uppdrag av Kommunalförbundet
Svenskt Ambulansflyg att nominera en styrelseledamot och ersättare till styrelsen.
Beslut
Samverkansnämnden Stockholm - Gotland beslutar
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att

nominera ledamot Anna Starbrink (L) till styrelsen för Svenskt Ambulansflyg för
tiden 2019-04-01--2023-03-31

att

nominera ersättare Mats-Ola Rödén (L) till styrelsen för Svenskt Ambulansflyg
för tiden 2019-04-01--2023-03-31

att

förklara beslutet omedelbart justerat.

§ 13

Revidering av Karolinska Universitetssjukhusets
utomlänsprislista 2019 - avseende sexualmedicin och andrologi
HSN 2018-1372

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller att fastställa en reviderad regionprislista 2019 för vård av
utomlänspatienter inom ANOVA Andrologi och Sexuell medicin vid Karolinska
Universitetssjukhuset. Dessutom kompletteras prislistan med rubriker om
Könskorrigerande kirurgi 1 och Könskorrigerande kirurgi 2 som felaktigt missats/tagits
bort i arbetet med prislista 2019 under hösten 2018, p.g.a. oklarheter i vilken temadel
av organisationen ANOVA eller Plastikkirurgi som denna vård skulle ingå i.
Priserna träder i kraft 1 april och gäller till 31 december 2019.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande
Bilaga 1, Ansökan om prisändring i Karolinskas Universitetssjukhusets prislista för
utomläns- och utlandsvård 2019
Bilaga 2, Karolinska Universitetssjukhusets prislista för utomläns- och utlandsvård
2019
Beslut
Samverkansnämnden Stockholm - Gotland beslutar
att godkänna regionprislistan för Region Stockholm-Gotland när det gäller Andrologi
och Sexuell medicin vid ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset. Priserna träder
i kraft 1 april 2019 och gäller till 31 december 2019.
att godkänna komplettering av regionprislistan för Region Stockholm-Gotland med
rubrikerna Könskorrigerande kirurgi 1 och Könskorrigerande kirurgi 2. Priserna
träder i kraft 1 april 2019 och gäller till 31 december 2019.
att omedelbart justera beslutet.
§ 14

Övriga frågor

Hyperhidros
Bilaga 8 i Utomlänsprislistan – Beskrivning av hyperhidrosbehandling med
botulinumtoxin, Region Stockholm – Gotland delas ut vid sammanträdet.
Maria Asmundsson informerar om ärendet, som avser att förtydliga hur vi prissätter
hyperhidros. Förtydligandet sker genom att byta ut nuvarande bilaga 8 på sidan för
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utomlänsprislista 2019 till den nya bilagan. Anledningen är att tre av de fyra DRG:na
(diagnosrelaterade grupper) tas bort och man behåller bara ett pris för
öppenvårdskontakterna.
Framtidens vårdinformation

Magnus Thyberg informerar i ärendet.
Det politiska ansvaret för Framtidens Vårdinformationsmiljö åligger Innovations- och
utvecklingsutskottet, under regionstyrelsen i Stockholm. Upphandlingsarbetet leds av en
ledningsgrupp på tjänstemanna-/direktörsnivå. Ett kärnsystem – journalsystem börjar
formeras och ska kunna kommunicera med andra vårdsystem. Vissa vårdgivare –
behöver endast utnyttja viss information (t.ex. läsa journal, men inte skriva).
Tjänsten kommer att upphandlas. Vid nästa möte med samverkansnämnden planeras en
ordentlig genomgång av Framtidens vårdinformationsmiljö.
Ella Bohlin tackar de närvarande för dagens sammanträde och avslutar mötet.

