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Kl. 15:00-15:36

§§34-72

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum för justering av §§ 34-72: 2022-02-15

Anna Starbrink (L)
Plats

Talla Alkurdi (S)

Landstingssalen, Landstingshuset

Närvarande ledamöter
Anna Starbrink (L), ordförande
Lars Rådén (M), 1:e vice ordförande
Talla Alkurdi (S), 2:e vice ordförande
Olle Reichenberg (M)
Caroline Wallensten (M)
Christine Lorne (C)
Karin Fälldin (C)
Anna Horn (L)
Maria Fält (KD)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Victor Harju (S), §§ 34-63
Daniel Carlstedt (S)
Tove Sander (S)
Jonas Lindberg (V)
Catarina Wahlgren (V)
Gabriel Kroon (SD)
Närvarande ersättare
Jessica Aftén Moback (M)
Annika Friberg (M)
Henrik Eriksson (C)
Pär Hommerberg (L)
Margaretha Åkerberg (KD), tjänstgörande
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Ulla Wihlman (MP)
Kerstin Mannerqvist (S), tjänstgörande
Daniel Larson (S), tjänstgörande §§ 64-72
Hanna Stymne Bratt (S)
Marit Normasdotter (V)
Bengt Larsson (V)
Övriga närvarande
Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Johan Bratt, chefläkare
§§ 34-71
Anna Ingmanson, avdelningschef
Hanna Ahonen, kommunikation
§§ 34-71
Erika Mellqvist, personal§§ 36, 38-41
representant kommunal
Carl Hedman, pol sek (L)
Sofia Andersson, pol sek (M)
Martin Premmert, pol sek (KD)
Jakob Stone, pol sek (S)
Sandra Nielsen, pol sek (V)
Ida Johansson, pol sek (SD)

§§ 34-71
§§ 34-71

Sekreterare
Sara Östberg

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 15 februari 2022 med hälso- och
sjukvårdsnämnden har justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på Region
Stockholms anslagstavla.

Datum för justeringen

2022-02-15
§§ 34-72

Datum för anslags uppsättande

2022-02-16

Datum för anslags nedtagande

2022-03-10

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
Lindhagensgatan 98

Underskrift

Bevis om anslag
Underskrift

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Innehållsförteckning
§ 34

Val av justerare

§ 35

Fastställande av föredragningslista

§ 36

Verksamhetsberättelse 2021 för hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 37

Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 38

Fördelning av tillkommande medel för att stärka hälso- och sjukvården

§ 39

Inriktningsbeslut om avtal och uppdrag läkarinsatser i särskilt boende

§ 40

Beslut om ersättning till Capio S:t Görans sjukhus AB för merkostnader för
vård av patienter med covid-19

§ 41

Förlängning av avtal samt teckna nytt avtal med Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO) om hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel i hemmet

§ 42

Yttrande över motion 2021:44 av Alexander Petersson med flera (S) om att
ställa krav på kollektivavtal vid upphandling

§ 43

Yttrande över motion 2021:47 av Lars Bryntesson (S) om värmebehandling
(TUMT) vid godartad prostataförstoring

§ 44

Yttrande över motion 2021:48 av Talla Alkurdi med flera (S) om Höj den
medicinska kompetensen i vården för äldre

§ 45

Yttrande över motion 2021:50 av Jonas Lindberg (V) om att Inspireras av
Borgholmsmodellen

§ 46

Yttrande över motion 2021:53 av Britt-Mari Canhasi (SD) om att regionen
ska bli en samarbetspart till PLATINEA

§ 47

Yttrande över motion 2021:35 av Gabriel Kroon (SD) om att förbättra driften
av prioriterings- och dirigeringstjänsten

§ 48

Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2021 för hälso- och
sjukvårdsnämnden

§ 49

Yttrande till patientnämnden i principärendet gällande situationen för
patienter med hyperhidros

§ 50

Yttrande över projektrapport 6/2021 Kompetensförsörjning av
specialistsjuksköterskor

§ 51

Yttrande över Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 52

Yttrande över granskningsförslag till Danderyds översiktsplan

§ 53

Yttrande över Vårt framtida Huddinge - Översiktsplan 2050 för Huddinge
kommun

§ 54

Yttrande över granskningsförslag Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022

§ 55

Yttrande över remiss - Riktlinjer för säkerhet

§ 56

Yttrande över remiss Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd

§ 57

Yttrande över remiss - Plan krisberedskap

§ 58

Yttrande över remiss Centralt samordnade upphandlingar för
koncerngemensam inköpsdigitalisering

§ 59

Yttrande över remiss gällande beredskapsflygplatser för att säkra
samhällsviktiga flygtransporter

§ 60

Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) angående regionens utbetalning
av statsbidrag till KSON

§ 61

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om en plan för en snabb och
jämlik vaccinering av påfyllnadsdos mot covid-19 i Region Stockholm

§ 62

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi m.fl (S) om den ansträngda situationen
på regionens akutsjukhus

§ 63

Svar på skrivelse av Jonas Lindberg (V) om 1177 och bokning av tider på
vårdcentraler

§ 64

Svar på skrivelse från Jonas Lindberg och Catarina Wahlgren (båda
V) om Region Stockholms bristande samarbete med brukarrörelsen i uppdrag
Psykisk hälsa

§ 65

Anmälan av delegationsbeslut

§ 66

Övriga anmälningsärenden

§ 67

Anmälan av inkomna skrivelser

§ 68

Förlängning av beslut att vårdgivare inom geriatrik undantas från eventuella
återkrav av minskad produktion på grund av Covid-19

§ 69

Förslag att teckna tillfälliga direktavtal om utökat uppdrag för geriatriska
vårdgivare i syfte att understödja akutsjukhusens patientavflöde i deras
arbete med att minska operationsköerna

§ 70

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 71

Övriga frågor

§ 72

Justerat upphandlingsdokument enligt lagen om offentlig upphandling –
upphandling av psykologenheter för blivande föräldrar och små barn för
befolkningen i region Stockholm

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 34
Val av justerare
2:e vice ordförande Talla Alkurdi (S) utses att tillsammans med ordförande
Anna Starbrink (L) justera protokollet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 35
Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista, inklusive tilläggsdagordning, fastställs.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 36
Verksamhetsberättelse 2021 för hälso- och
sjukvårdsnämnden
HSN 2021-0558

Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall för hälsooch sjukvårdsnämnden för 2021. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen har
upprättat bokslut per den 31 december 2021 och verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2021. Årets ekonomiska resultat är ett överskott på 736
miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse 2021 för hälso- och sjukvårdsnämnden (rapport)
Bilagor 1-14

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Verksamhetsberättelse för 2021 för hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).
Talla Alkurdi (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga).

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 37
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2021-1840

Ärendebeskrivning
Ny delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås.
Förslaget, som ersätter tidigare delegationsordning (HSN 2020-1299),
innehåller förutom en del förtydliganden bland annat förslag att delegera
rätt att fatta beslut om även ändringar och förlängningar av avtal i de fall
beslut om att ingå avtalen ingåtts på delegation. Förslaget innehåller också
en förändring kring yttranden som tas på delegation samt att några redan
beslutade delegationer nu skrivs in i den samlade delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
Ändringsmeddelande 2022-02-11

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på
Socialdemokraternas återremissyrkande och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på eget yrkande
och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN 20211840, fastställs.
2. Tidigare delegationsordning, HSN 2020-1299, upphör att gälla.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att
avgöra ärendet idag.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Deltar ej i beslut
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet när
yrkandet om återremiss fallit.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna inte deltar i beslutet.

Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 38
Fördelning av tillkommande medel för att stärka
hälso- och sjukvården
HSN 2022-0170

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige att tillföra 500 mkr till
akutsjukhusen, nära vård och andra områden i behov av särskilda
förstärkningar. Förstärkningen ska förbättra tillgängligheten, stärka
kvaliteten och intensifiera insatser för att hantera uppskjuten vård under
2022. I ärendet föreslås principer för hur dessa medel ska fördelas.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Godkänna förslag till principer för fördelning av tillförda medel med
500 miljoner kronor för att stärka hälso- och sjukvården.
2. Av tillförda medel fördelas 13,5 miljoner kronor till
Kommunförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje, KSON.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att tillfällig ändra
avtalet med Capio S:t Görans sjukhus för att på ett likvärdigt sätt
erbjuda förutsättning för bibehållen kapacitet i akutsjukvården och
omhändertagande av uppskjuten vård.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att besluta om
utbetalning av medel inom övriga områden i behov av särskilda
förstärkningar.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet.

Särskilt uttalande
Gabriel Kroon (SD) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 39
Inriktningsbeslut om avtal och uppdrag läkarinsatser i
särskilt boende
HSN 2021-2785

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till inriktning för revidering av vårdvalet
Läkarinsatser i särskilt boenden (SÄBO) enligt uppdrag till hälso- och
sjukvårdsnämnden från budget 202o om att se över uppdrag och avtal.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag seniorvårdsberedningen 2022-02-09 § 11

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till
seniorvårdsberedningens förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Vänsterpartiets yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår
det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på
Socialdemokraternas yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att revidera vårdvalet
Läkarinsatser på särskilt boende för äldre i enlighet med den
inriktning som tjänsteutlåtandet föreslår.
2. Föreslå till Vård i Samverkan (VIS) att ta beslut om revidering av
den regionala överenskommelsen ”Sammanhållen
överenskommelse om vård och omsorg för äldre” med intentionen
att ta med de synpunkter som har framkommit i utredning.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 40
Beslut om ersättning till Capio S:t Görans sjukhus AB
för merkostnader för vård av patienter med covid-19
HSN 2020-0718

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att utbetala särskild ersättning till Capio S:t Görans
sjukhus AB för merkostnader till följd av covid-19-pandemin.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Avtal om ersättning för merkostnader för covid-19-vården vid Capio S:t
Görans sjukhus.

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
avslår det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på
Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Capio S:t Görans sjukhus AB avseende ersättning för merkostnader
för vård av patienter med covid-19 under perioden 1 november 2021
till 31 mars 2022, med möjlighet till förlängning i upp till två
månader.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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2. Att den utökade ersättningen till Capio S:t Görans sjukhus AB
redovisas som en merkostnad för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet
att avslå tilläggsyrkandet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

18 (58)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-02-15

[HSN 2022-0165]

§ 41
Förlängning av avtal samt teckna nytt avtal med
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) om
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel i
hemmet
HSN 2021-0135

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har den 21 november 2017 beslutat
att teckna avtal med SLSO, Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Avtalet har
en avtalsperiod om fyra år med möjlighet till två års förlängning varav ett år
av förlängningen är utnyttjat. Om möjligheten till förlängning ska utnyttjas
ska Förbrukningshjälpmedel i hemmet, SLSO, skriftligen informeras senast
12 månader innan avtalet löper ut. Ärendet avser förlängning av avtalet och
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna nytt avtal med
SLSO samt återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till
nytt avtal.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av utredning av driftsform
Protokollsutdrag seniorvårdsberedningen 2022-02-09 § 10

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till seniorvårdsberedningens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Stockholms läns sjukvårdsområde
232100-0016 om hjälpmedelsverksamhet Förbrukningshjälpmedel i
hemmet i hela länet för tiden 1 juni 2023 till och med 31 maj 2024.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna nytt avtal
med Stockholms läns sjukvårdsområde om hjälpmedelsverksamhet
förbrukningshjälpmedel i hemmet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 42
Yttrande över motion 2021:44 av Alexander Petersson
med flera (S) om att ställa krav på kollektivavtal vid
upphandling
HSN 2021-1956

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion om att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling. I
motionen föreslår Alexander Petersson med flera (S) att det vid alla
upphandlingar av verksamhet i Region Stockholm ska ställas krav på
kollektivavtal och att all verksamhet i Region Stockholms regi ska garantera
kollektivavtal för alla anställda.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2021:44 av Alexander Petersson med flera (S)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Jonas Lindberg
(V) bifall till motionen (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2021:44 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 43
Yttrande över motion 2021:47 av Lars Bryntesson (S)
om värmebehandling (TUMT) vid godartad
prostataförstoring
HSN 2021-1957

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2021:47 av Lars Bryntesson (S) om värmebehandling (TUMT)
vid godartad prostataförstoring. I motionen föreslår Lars Bryntesson (S) att
uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, samt vårdens
kunskapsstyrningsnämnd att stärka insatserna mot godartad
prostataförstoring, så att fler kan bli föremål för en botande behandling.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2021:47 av Lars Bryntesson (S)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Jonas Lindberg (V)
och Gabriel Kroon (SD) bifall till motionen (bilaga).
3. Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens
förslag.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas
gemensamma yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår
det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på
Sverigedemokraternas tilläggsyrkande och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Tjänsteutlåtande över motion 2021:47 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Gabriel Kroon (SD) reserverar sig mot beslutet och beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 44
Yttrande över motion 2021:48 av Talla Alkurdi med
flera (S) om Höj den medicinska kompetensen i vården
för äldre
HSN 2021-1958

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion om Höj den medicinska kompetensen i vården för äldre. I
motionen föreslår Talla Alkurdi med flera (S) vikten av att stärka den
medicinska kompetensen och läkarnärvaron inom äldreomsorgen.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2021:47 av Talla Alkurdi (S)
Protokollsutdrag seniorvårdsberedningen 2022-02-09 § 12

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till
seniorvårdsberedningens förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Jonas Lindberg (V)
bifall till motionen (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2021:48 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 45
Yttrande över motion 2021:50 av Jonas Lindberg (V)
om att Inspireras av Borgholmsmodellen
HSN 2021-1959

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2021:50 om att inspireras av Borgholmsmodellen. I motionen
föreslår Jonas Lindberg (V) att regionen ska inspireras av
Borgholmsmodellen.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2021:50 av Jonas Lindberg (V)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar med instämmande av Talla Alkurdi (S)
bifall till motionen (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2021:50 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 46
Yttrande över motion 2021:53 av Britt-Mari Canhasi
(SD) om att regionen ska bli en samarbetspart till
PLATINEA
HSN 2021-1961

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2021:53 om att regionen ska bli en samarbetspart till
PLATINEA. I motionen föreslår Britt-Mari Canhasi (SD) att en enhet inom
Region Stockholm ska utses för att ingå som en samverkanspart i
PLATINEA.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2021:53 av Britt-Mari Canhasi (SD)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2021:53 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Reservation

Gabriel Kroon (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 47
Yttrande över motion 2021:35 av Gabriel Kroon (SD)
om att förbättra driften av prioriterings- och
dirigeringstjänsten
HSN 2021-1258

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2021:35 om att förbättra driften av prioriterings- och
dirigeringstjänsten. I motionen föreslår Gabriel Kroon (SD) att hälso-och
sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för Region
Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänsten att arbeta efter eller ingå i
modellen för Sjukvårdens larmcentral.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2021:35 av Gabriel Kroon (SD)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Gabriel Kroon (SD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2021:35 överlämnas till regionstyrelsen som
nämndens yttrande.

Reservation

Gabriel Kroon (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 48
Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2021 för
hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2021-2432

Ärendebeskrivning
Regionrevisorerna har översänt delrapport 2021 till hälsooch sjukvårdsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Delrapport 2021 Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut
(bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och
sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och
överlämnar detta till regionrevisorerna.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet.

Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

28 (58)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-02-15

[HSN 2022-0165]

Expedieras till
Regionrevisorerna
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 49
Yttrande till patientnämnden i principärendet
gällande situationen för patienter med hyperhidros
HSN 2021-2592

Ärendebeskrivning
Patientnämnden har sedan 2019 mottagit flertal anmälningar från patienter
som lider av sjukdomen hyperhidros. Patientnämnden har därför inkommit
med en begäran till hälso- och sjukvårdsnämnden att inkomma med en
redogörelse av hur vården i nuläget är organiserad och dimensionerad för
att möta vårdbehovet, samt vilka förbättringsåtgärder hälso- och
sjukvårdsnämnden avser vidta framöver för att säkerställa att personer med
hyperhidros tillgodoses en god och säker vård.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag från patientnämnden PaN A2109-00141

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande antas som nämndens
yttrande och överlämnas till patientnämnden.

Expedieras till
Patientnämnden
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 50
Yttrande över projektrapport 6/2021
Kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor
HSN 2021-2637

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har av revisorerna i revisorsgrupp II beretts
möjlighet att inkomma med yttrande över rapporten Kompetensförsörjning
av specialistsjuksköterskor.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Projektrapport 6/2021 Kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Jonas Lindberg (V)
bifall till eget förslag till tilläggsbeslut (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att
hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och
sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och
överlämnar detta till regionrevisorerna.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att
avslå tilläggsyrkandet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet
att avslå tilläggsyrkandet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).

Expedieras till
Regionrevisorerna
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 51
Yttrande över Granskning av utländska
direktinvesteringar (SOU 2021:87)
HSN 2021-2603

Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Region Stockholm att
yttra sig över betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar
(SOU 2021:87). I betänkandet föreslås en lag som reglerar ett svenskt
system för granskning av utländska direktinvesteringar i företag med säte i
Sverige vars verksamhet eller teknologi har betydelse för nationens
säkerhet eller allmän ordning. Detta omfattar också infrastruktur och
fastigheter.

Beslutsunderlag
Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och serviceförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande
Sammanfattning av betänkandet Granskning av utländska
direktinvesteringar (SOU 2021:87)

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till utsänt förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande.
1. Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och serviceförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande över
betänkandet Granskning av utländska direktinvesteringar SOU
2021:87 till Justitiedepartementet.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 52
Yttrande över granskningsförslag till Danderyds
översiktsplan
HSN 2021-2686

Ärendebeskrivning
Danderyds kommun har remitterat ärendet granskningsförslag
Översiktsplan för Danderyds kommun, till Region Stockholm för yttrande.
Region Stockholm har tidigare yttrat sig i samband med samrådet av
översiktsplanen (RS 2021-0424). Efter samrådet har översiktsplanen
reviderats utifrån inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag
Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och kulturförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande
Granskningsförslag översiktsplan för Danderyds kommun
Hållbarhetsbedömning översiktsplan för Danderyds kommun
Samrådsredogörelse för samråd kring Danderyds översiktsplan
Samrådsredogörelse – Sammanställning av samrådsenkät
Protokollsutdrag folkhälsoberedningen 2022-02-09 § 9

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till folkhälsoberedningens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och kulturförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Danderyds
kommun över granskningsförslag Översiktsplan för Danderyds
kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 53
Yttrande över Vårt framtida Huddinge - Översiktsplan
2050 för Huddinge kommun
HSN 2021-2681

Ärendebeskrivning
Huddinge kommun har remitterat ärendet samrådsförslag Vårt framtida
Huddinge – Översiktsplan 2050 för Huddinge kommun, till Region
Stockholm för yttrande.

Beslutsunderlag
Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och kulturförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande
Vårt framtida Huddinge – Översiktsplan 2050 för Huddinge kommun,
samrådsversion
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning
Protokollsutdrag folkhälsoberedningen 2022-02-09 § 10

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till folkhälsoberedningens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och kulturförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Huddinge
kommun över samrådsförslag Vårt framtida Huddinge Översiktsplan 2050 för Huddinge kommun.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).
Talla Alkurdi (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga).

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 54
Yttrande över granskningsförslag Översiktsplan för
Sigtuna kommun 2022
HSN 2021-2729

Ärendebeskrivning
Sigtuna kommun har remitterat ärendet granskningsförslag till ny
översiktsplan för Sigtuna kommun, till Region Stockholm för yttrande.
Region Stockholm har yttrat sig över översiktsplanen i samband med
samrådet som pågick mellan den 16 april och den 14 juni 2021 (TRN 20210126). Region Stockholm är överlag positiv till Sigtunas förslag till ny
översiktsplan. Förslaget ligger i många avseenden i linje med den Regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) (LS 2015-0084),
men några frågor kan med fördel förtydligas. Det gäller framförallt
utmaningar kopplade till samplanering mellan bebyggelse och
transportinfrastruktur, förutsättningar för kollektivtrafiken och intrång i
grönstrukturen.

Beslutsunderlag
Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och kulturförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande
Översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun, granskningsversion
Hållbarhetskonsekvensbedömning, bilaga till översiktsplan 2022 för
Sigtuna kommun, granskningsversion
Protokollsutdrag folkhälsoberedningen 2022-02-09 § 11

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till folkhälsoberedningens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Regionledningskontorets, hälso- och sjukvårdsförvaltningens,
trafikförvaltningens, och kulturförvaltningens gemensamma
tjänsteutlåtande utgör Region Stockholms yttrande till Sigtuna
kommun över granskningsförslag till Sigtunas översiktsplan 2022.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande
(bilaga).

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 55
Yttrande över remiss - Riktlinjer för säkerhet
HSN 2021-2749

Ärendebeskrivning
Rotel 1 har remitterat Riktlinjer för säkerhet till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Remissvar på Riktlinjer för Säkerhet
Remiss för Riktlinjer för säkerhet, RS 2020-0782
Remiss-PM Riktlinjer för säkerhet & Riktlinjer säkerhetsskydd och
signalskydd RS 2020-0782

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande med bilaga antas som
nämndens yttrande och överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 56
Yttrande över remiss Riktlinjer för säkerhetsskydd och
signalskydd
HSN 2021-2768

Ärendebeskrivning
Rotel 1 har remitterat Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd till
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Remissvar Svar på Säkerhetsskydd och signalskydd
Remiss Riktlinjer för säkerhetsskydd och signalskydd RS 2020-0106
Remiss -PM Riktlinjer för säkerhet & Riktlinjer säkerhetsskydd och
signalskydd RS 2020-0106

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande med bilaga antas som
nämndens yttrande och överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 57
Yttrande över remiss - Plan krisberedskap
HSN 2021-2764

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen Rotel 1 har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska
yttra sig över remiss -Plan krisberedskap.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Kopia på Remiss-PM Plan krisberedskap med tillagda kommentarer,
synpunkter och ändringsförslag

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Jonas Lindberg (V)
bifall till eget förslag till beslut (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till beslut och finner att
hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande med bilaga antas som
nämndens yttrande och överlämnas till regionstyrelsen.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslut
Gabriel Kroon (SD) deltar ej i beslut.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 58
Yttrande över remiss Centralt samordnade
upphandlingar för koncerngemensam
inköpsdigitalisering
HSN 2021-2763

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har remitterat förslag till centralt samordnade
upphandlingar för koncerngemensam inköpsdigitalisering med förslag att
regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att projektetablera och
genomföra upphandlingar för gemensam upphandlings- och avtalstjänst
samt gemensam e-handels- och beställningstjänst. I remissvaren bör
framgå vilka eventuella ekonomiska konsekvenser som det förslaget kan
komma att medföra för verksamheten och varför. Remissen är ett led i
beredningen av ett ärende avsett att beslutas vid regionfullmäktiges
sammanträde den 10 maj 2022.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Remiss - Centralt samordnade upphandlingar för koncerngemensam
inköpsdigitalisering RS 2021–0153

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande antas som nämndens
yttrande och överlämnas till regionstyrelsen.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 59
Yttrande över remiss gällande beredskapsflygplatser
för att säkra samhällsviktiga flygtransporter
HSN 2021-2815

Ärendebeskrivning
Infrastrukturdepartementet har genom remiss I2021/02082 bjudit in
Region Stockholm till att lämna yttrande om Trafikverkets del- och
slutrapport rörande beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga
flygtransporter (TRV 2021/77081).

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Trafikverkets del- och slutrapport rörande beredskapsflygplatser för att
säkra samhällsviktiga flygtransporter (TRV 2021/77081)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Socialdemokraternas yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande och överlämnar det till
regionstyrelsen.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 60
Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) angående
regionens utbetalning av statsbidrag till KSON
HSN 2021-2582

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Catarina Wahlgren
(V) att de utlovade statliga miljonerna snarast betalas ut till KSON.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Catarina Wahlgren (V)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar med instämmande av Talla Alkurdi
(S) bifall till skrivelsens attsatser (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 61
Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om en
plan för en snabb och jämlik vaccinering av
påfyllnadsdos mot covid-19 i Region Stockholm
HSN 2021-2584

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågar Talla Alkurdi (S)
m.fl. en plan för snabb och jämlik vaccinering av påfyllnadsdos mot covid19 i Region Stockholm.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl.

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Jonas Lindberg (V) bifall till
skrivelsens attsatser (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 62
Svar på skrivelse från Talla Alkurdi m.fl (S) om den
ansträngda situationen på regionens akutsjukhus
HSN 2021-2580

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Socialdemokraterna
att hälso- och sjukvårdsförvaltningen rapporterar om situationen på
regionens akutsjukhus med fokus på jul och nyår, att höja regionägda
akutsjukhusens ersättning med totalt 3,5 procent samt att omfördela medel
från centrala förvaltningar till akutsjukhusen i egen regi.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) m. fl.

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Jonas Lindberg (V)
bifall till skrivelsens attsatser (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen från anses besvarad.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna som reserverar sig mot
beslutet.
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 63
Svar på skrivelse av Jonas Lindberg (V) om 1177 och
bokning av tider på vårdcentraler
HSN 2021-2581

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden yrkar Jonas Lindberg (V) på
att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ges i uppdrag att 1177 framöver inte
ska kunna boka in tider på vårdcentraler och att 1177 istället får möjlighet
att boka in telefontid till den vårdcentral där patienten är listad för att
kunna boka ett besök.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Jonas Lindberg (V)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar med instämmande av Talla Alkurdi (S)
bifall till skrivelsens attsatser (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 64
Svar på skrivelse från Jonas Lindberg och Catarina
Wahlgren (båda V) om Region Stockholms bristande
samarbete med brukarrörelsen i uppdrag Psykisk
hälsa
HSN 2021-2583

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Jonas Lindberg och
Catarina Wahlgren (båda V) att Region Stockholm ska upprätta en plan för
hur Peer-supportarbetet ska utvecklas i regionen och att regionens
ansvariga för det mottagna statliga bidraget för brukarmedverkan, inför
psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsnämnden, redovisar hur
pengarna har använts från och med år 2018 och framåt.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Jonas Lindberg (V) och Catarina Wahlgren (V)

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.
2. Jonas Lindberg (V) yrkar med instämmande av Talla Alkurdi
(S) bifall till skrivelsens attsatser (bilaga).

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner
att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Reservation
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 65
Anmälan av delegationsbeslut
HSN 2021-2607

Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls beslut, som har fattats på hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar. En sammanställning av besluten bifogas. För ytterligare
information om besluten hänvisas till nämndens registrator samt
enhetschefen för Enskilda vårdgivare och medicinsk diagnostik vid
avdelningen för Närsjukvård.
Enligt kommunallagen kan en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot
eller ersättare eller åt en anställd i Region Stockholm att besluta på
nämndens vägnar. Beslut som fattas på en nämnds vägnar ska anmälas till
nämnden.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Sammanställning

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Anmälan av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 66
Övriga anmälningsärenden
HSN 2021-2608

Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls för kännedom vissa övriga uppgifter, som har
anknytning till hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet. För ytterligare
information om punkterna i bifogade sammanställning hänvisas till hälsooch sjukvårdsförvaltningens registrator.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Sammanställning.

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Anmälan godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 67
Anmälan av inkomna skrivelser
Ärendebeskrivning
•
•
•
•
•
•

Skrivelse av Jonas Lindberg (V) om Diabetsplanen 2020-2022
Skrivelse av Jonas Lindberg (V) om ett HSN-möte med barnläkare i
regionen
Skrivelse av Jonas Lindberg (V) om tillsättande av en regional
kriskommission för hälso- och sjukvårdssituationen i Region
Stockholm
Skrivelse (S) Om individanpassad tandvård för barn och unga med
psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning
Skrivelse (S) Om påfyllnadsdos för vaccin mot covid-19
Skrivelse (S) Om Södersjukhuset och samordning av
akutmottagning och närakut Rosenlund

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Inkomna skrivelser lämnas till förvaltningen för beredning.
Talla Alkurdi (S) anmäler att Socialdemokraterna ansluter till
Vänsterpartiets skrivelse om ett HSN-möte med barnläkare i regionen.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 68
Förlängning av beslut att vårdgivare inom geriatrik
undantas från eventuella återkrav av minskad
produktion på grund av Covid-19
HSN 2020-1467

Ärendebeskrivning
Den 23 oktober 2020 fattades ett delegationsbeslut av hälso- och
sjukvårdsdirektören om att undantaget för eventuella återkrav av målvolym
skulle gälla under hela 2020 på grund av rådande pandemi. Under 2021
förlängdes beslutet att gälla fram till och med 30 september 2021 och i
december förlängdes beslutet att gälla till och med 31 januari 2022. På
grund av det fortsatta smittoläget och att de geriatriska klinikerna
fortfarande vårdar många Covidsjuka patienter föreslås att beslutet ska
gälla fram till och med 31 mars 2022.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förslag om att frångå återkrav
enligt ersättningsbilagor för de geriatriska klinikerna utanför
akutsjukhusen under perioden 1 februari 2022 till 31 mars 2022.

Expedieras till
Akten
Geriatriska vårdgivare

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 69
Förslag att teckna tillfälliga direktavtal om utökat
uppdrag för geriatriska vårdgivare i syfte att
understödja akutsjukhusens patientavflöde i deras
arbete med att minska operationsköerna
HSN 2022-0234

Ärendebeskrivning
Förslag att teckna tillfälliga direktavtal om utökat uppdrag för geriatriska
vårdgivare, i egen regi eller med LOU-avtal, att ta emot icke-geriatriska
patienter i syfte att understödja akutsjukhusens patientavflöde i deras
arbete med att minska operationsköerna.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Beslut om fördelning av medel enligt hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
(HSN 2021-2547)

Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner tillfälligt avtal om
utvidgat uppdrag för omhändertagande av icke-geriatriska patienter
med Capio Geriatrik AB organisationsnummer 556543-9899, Capio
Geriatrik Nacka AB organisationsnummer 556594-4443 och SLSO
organisationsnummer 232100-0016.
2. Att ersättning beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören och i
enlighet med beslutade principer för fördelning av medel (HSN
2021-2547). Vidare att ovan nämnda geriatriska kliniker får
tillgodoräkna sig volymen de tar emot av icke geriatriska patienter, i
enlighet med tilläggsavtalet, i avstämningen av den årliga
målvolymen.
3. Beslutet gäller från 1 februari 2022 fram till och med 31 december
2022.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Särskilt uttalande
Jonas Lindberg (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 70
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Ahlsson informerar om
smittspridningen av covid-19 och om läget i vården.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 71
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 72
Justerat upphandlingsdokument enligt lagen om
offentlig upphandling – upphandling av
psykologenheter för blivande föräldrar och små barn
för befolkningen i region Stockholm
HSN 2019-2330

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade i februari 2020 att
upphandla psykologenheter för blivande föräldrar och små barn för
befolkningen i region Stockholm. I maj 2021 beslutade nämnden om ett
upphandlingsdokument enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
LOU. I november beslöt dock nämnden att avbryta upphandlingen på
grund av brister i underlaget. Vid samma möte beslöts att ett nytt
upphandlingsdokument skulle tas fram. I detta ärende redovisas förslag till
ett justerat upphandlingsdokument.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Upphandlingsdokument enligt LOU inklusive bilagor
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-02-10 § 15

Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till
psykiatriberedningens förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga)

Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på eget yrkande och
finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer därefter proposition på
Socialdemokraternas yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
avslår det.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att upphandla
psykologenheter för blivande föräldrar och små barn för
befolkningen i region Stockholm enligt upphandlingsdokumentet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att besluta om
antagande av leverantör samt teckna avtal.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslut
Jonas Lindberg (V) anmäler att V-ledamöterna inte deltar i beslutet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Verksamhetsberättelse 2021 för HSN
Pandemin har starkt påverkat hela verksamhetsåret och samtliga av nämndens
ansvarsområden.
Vänsterpartiet vill understryka de stora brister och svagheter som fanns i vårdstrukturen
redan före pandemin. Brister och svagheter som orsakats av både direkt underfinansiering
och av den marknadsliberala vårdmodell som de blågröna etablerat i regionen. Vad
pandemin, med fruktansvärda konsekvenser, avslöjat är ineffektiviteten i ett system som
bygger på fri etableringsrätt, vård för profit och just-in-time-principen.
Året har varit fortsatt rörigt med vaccinationer och testning, trots att det gått flera vågor av
covid-19 så upprepas ofta samma misstag från regionen. Ett av många problem är den
oklara, och ofta röriga informationen, till allmänheten om vaccinationsarbetet.
Region Stockholms uppsplittrade system, framför allt orsakat av den fria etableringsrätten,
visar sig återigen väldigt bräckligt.
Vårdpersonalen är regionens hjältar. Trots att under flera år ha blivit så illa behandlade av
regionens styrande med nedskärningar, åtstramningar och därmed extremt stressig
arbetsmiljö, så har vårdpersonalen gjort storartade arbetsinsatser under pandemin.
Många nya samarbeten har skapats och mycket onödigt byråkratiskt arbete har lagts åt
sidan under pandemin. Nu ser vi tyvärr hur mycket av detta onödiga kommer tillbaka. Det
handlar om ersättningssystem och en massa krav på indikatorer och rapporteringar.
Lärdomen från pandemin borde bl.a. vara att koncentrera sig på det viktigaste; att finnas där
för de sjuka, att patienten ska stå i centrum.
Den stora ojämlikheten vad gäller vård och hälsa mellan olika regiondelar har synliggjorts
ytterligare av fortsatta krisen. De utsatta förortsområdena, där vården är dåligt utbyggd och
där människor bor trångt, har fått betala ett högt pris med många sjuka och döda.
Marknadstänkandet och konkurrensideologin försvårar samarbetet mellan vårdgivare, slår
sönder vårdkedjor och motverkar därmed det viktigaste: att ge bästa möjliga vård till de
sjukaste.

Vårdcentraler och sjukhus är fortsatt underfinansierade. Det blågröna styret har inte gjort de
förändringar i vårdstrukturen eller givit de finansieringsramar som krävs för att öppna fler
vårdplatser. Denna högerpolitik har lett till att många människor saknar fast läkarkontakt och
dessutom saknas kontinuitet i vården.
Vi konstaterar också att trots omfattande stora statsbidrag som ska gå till vården så verkar
pengarna inte komma ner till “golvet”. Det är inte rimligt att flera sjukhus under år 2022 ska
spara flera hundra miljoner kronor samtidigt som regionen gör 1,8 miljarder i överskott.
Psykiatrin har också stora problem och behöver mer resurser och en enhetlig organisation
för att kunna ta bort alla de trösklar och köer som idag möter de som söker hjälp. Vården
måste kunna emot de som behöver psykiatrisk vård.
Vi välkomnar dock de förändringar som kom i slutet av år 2021. Den så kallade
förlossningskrisen medförde nya satsningar från regionstyret. Men den blågröna majoriteten
hade vaknat sent. Krisens orsak var att regionstyret inte lyssnat på sin egen vårdpersonal
under flera år. Det krävdes massuppsägningar och stora demonstrationer utanför
regionfullmäktige för att få de blågröna att lyssna och agera.
Vänsterpartiet är det enda partiet som i flera år krävt att en ny förlossningsavdelning måste
öppnas. Vi har också ställt krav på en barnmorska per födande.
Vårdval förlossning är ett haveri. Ersättningsmodellen inom vårdvalet bygger på
ackordstänkande. Det är orimligt. Det handlar ju om att barnafödande. Inte produktion av
varor.
Vänsterpartiet hade också gärna sett att regionstyret vågat genomföra tydliga
arbetstidsförkortningar i vården, och då inte minst inom förlossningsvården. Det skulle vara
att ge barnmorskorna och annan vårdpersonal en viktig uppmuntran i deras betydelsefulla
arbete.
I Region Stockholm har det blågröna styret valt en dogmatisk marknadsliberal ideologi som
rättesnöre för sin politik. Det är de privata vårdföretagens intresse som står i centrum för
avgörande beslut, inte vad som är bäst för patienterna och de sjuka. I en egen särställning
står vårdföretaget Kry, som av någon anledning är särskilt omhuldade av det blågröna styret.
Hälso- och sjukvårdslagstiftningens portalparagraf är åsidosatt. Den lyder: ”Vården ska ges
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den
som har störst behov av vård ska ges företräde till vården”.
För att realisera den målsättningen krävs ett politiskt paradigmskifte i Region Stockholm.
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Särskilt uttalande gällande Verksamhetsberättelse 2021 för hälso- och
sjukvårdsnämnden
I 16 år har Moderaterna och deras samarbetspartier prioriterat
marknadsexperiment i stockholmarnas välfärd framför en stark sjukvård där
personalen har goda villkor och tillräckligt många kollegor. Konsekvenserna
av detta har blivit särskilt tydligt under pandemin. Det är inte konsulterna på
Karolinska universitetssjukhuset, nätläkarbolagen eller inköpa
kommunikatörer som har burit vården genom pandemin, utan personalen på
våra sjukhus och i primärvården. Moderaterna har misslyckats helt med att
mobilisera alla tillgängliga resurser till covidvården, utan låtit vårdbolagen
fortsätta som vanligt. Antalet privatanställda som bidragit i covidvården har
minskat drastiskt för varje våg av pandemin. Personalen och patienterna får
inte den avlastning de behöver, eftersom Moderaterna prioriterar att
vårdbolagen ska få sin avkastning.
Bara 42 procent av patienterna på akutmottagningarna har fått vistas under 4
timmar. 61 procent har fått vård och behandling inom vårdgarantin. Det är
en bild från köernas Stockholmsregion. Samtidigt har det varit stora
problem med överbeläggningar och övertidstimmar för personalen under
hela året. Problem som funnits redan innan pandemin. Trots detta saknas
fortfarande en plan för att öppna fler vårdplatser i vår region.
Vårdcentralerna får allt fler uppdrag, utan att mötas av tillräckligt med
resurser. Primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten är i stort oförändrad
sedan 2010. Samtidigt fortsätter pengarullningen till nätläkarbolag, både i
och utanför vår region. Över 50 miljoner i inomlänsersättning till enskilda
bolag och 352 miljoner till nätläkare via utomlänsersättningen. Det är
uppenbart att Moderaterna hellre gör nätläkarbolagen nöjda än
allmänläkarna och distriktssköterskorna. Tyvärr är det i slutändan äldre och
svårt sjuka patienter som får betala priset. Socialdemokraterna vill istället se
rejäla resurstillskott till den nära vården, och att stockholmarna ska
garanteras den fasta läkare de behöver. Kontinuitet och sammanhållning ska
vara grunden för primärvården, inte pinnjakt och vinstjakt.
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Privatiseringspolitiken fortsätter inom barn- och ungdomspsykiatrin. 11000
fler barn ska få sin vård privatiserad och antalet mottagningar ska minska
drastiskt enligt beslut från det moderatledda styret. Samtidigt lämnas
utbyggnaden av första linjens psykiatri över till marknaden, vilket innebär
att Spånga-Tensta får en mottagning, men Norrmalm sex stycken. Trots att
behoven är större på Järvafältet. Detta leder resurserna fel, samtidigt som
bristen på kontroll riskerar att ge en kostnadschock utan att lösa problemen
med att barn och unga inte får det stöd de behöver i tid.
Det är tydligt att det krävs ett maktskifte i Region Stockholm för att rätta till
de systemfel som ligger bakom landets längsta väntetider på
akutmottagningarna. Som prioriterar personalen före konsulterna och
patienterna före vårdbolagen. Som sätter stopp för nya marknadsexperiment
och istället garanterar vård i tid och efter behov genom att ta tillbaka
kontrollen över vården.
Talla Alkurdi (S) m.fl
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Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
Vi fortsätter att vara kritiska till avtalsutskottets beslutanderätt som riskerar
leda till att hälso- och sjukvårdsnämnden tappar sitt helhetsansvar för hälsooch sjukvården. Vi menar att utskottets mandat att besluta om revideringar
av förfrågningsunderlag för vårdval har stor inverkan på vårdstrukturen. Det
pågår inom regionen en större översyn och revideringsprocess av stora
vårdvalsområden där avtalsutskottet numera tar beslut om att utveckla och
förändra befintliga vårdval samt lägga samman befintliga vårdval och
förändra gränser dem emellan. Vi ser det som omöjligt att avtalsutskottets
mandat inte har påverkan på det övriga sjukvårdssystemet och menar att det
ska ändras.
Vi har vid tidigare revideringar under mandatperioden lyft fram att det är
viktigt att utvärdera avtalsutskottets roll för att säkerställa att den inte
inverkar negativt HSN:s beställaransvar.
I förslaget till ny delegationsordning fortsätter dessutom utvecklingen mot
att allt fler beslut om tilläggsuppdrag till vårdvalsområden ska tas på
delegation. Det nya förslaget är att alla tilläggsuppdrag ska tas på delegation
med argumentet att utredning av vårdgivaren sker inför beslut om
basuppdrag. Detta anser vi är ett hot mot styrningen av sjukvården och hotar
möjligheten till insyn och påverkan från de förtroendevalda.
Med anledning av ovanstående föreslår socialdemokraterna:
att

ärendet återremitteras

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram ett nytt förslag till
delegationsordning där hälso- och sjukvårdsnämnden har
mandat att besluta om samtliga revideringar av
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vårdvalområden samt besluta om tilläggsuppdrag inom
vårdvalsområden
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Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
Vänsterpartiet anser att det är de folkvalda som ska fatta besluten. Det är viktigt för en
fungerande demokrati att inte överföra viktiga beslutsområden till förvaltningen. Det försvårar
insyn, transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande.
Det blågröna styret fortsätter att ha en alldeles för långtgående delegationsordning där makt
ges till mäktiga tjänstemän och där det politiska ansvaret klipps bort. Det är till exempel
absurt att hälso- och sjukvårdsdirektören ska ha delegation på beslut upp till 50 miljoner
kronor.
Nu föreslås också att direktören ska få mer makt att ändra och styra i avtal som redan
beslutats på delegation. Vi vet sen tidigare att denna typ av beslutsordning gynnat privata
digitala vårdgivare. Det är också själva syftet eftersom den aktuella regionstyret ser som sin
främsta uppgift att gynna de privata vårdbolagens aktieägare.
De blågrönas strävan att föra bort stora och viktiga politiska beslut från de folkvaldas bord
måste stoppas. Vänsterpartiet säger därför nej till förslaget till ny delegationsordning.
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Fördelning av tillkommande medel för att stärka hälso- och sjukvården
Sjukhusens kapacitetsbrist fanns redan innan pandemin började i mars 2020.
Den låga uppräkningen till sjukhusen och bristen på vårdplatser är en fara
för både personal och patienter. Aktuell forskning visar en koppling mellan
överbelastade akutmottagningar och ökad dödlighet. Tydligast är sambandet
i Region Stockholm där beläggningsgraden på vårdavdelningarna länge
legat kring 100 procent. Här hade 25 dödsfall årligen kunnat undvikas om
kapaciteten varit högre. Därför är det orimligt att Moderaterna i Region
Stockholm i det aktuella ärendet vill återuppta kraven på besparingar och
effektivisering på sjukhusen. Att dessutom göra det under den fjärde
smittvågen av covid-19 är häpnadsväckande. Dessutom är vårdpersonalen
väldigt trött och behöver andra besked än nya besparingar och krav på att
jobba snabbare. Samtidigt blottläggs sjukhusens kapacitetsbrist som fanns
redan innan pandemin började mars 2020.
Det aktuella ärendet innehåller en tillfällig satsning för att hantera
konsekvenserna av pandemin gällande den uppskjutna och köställda vården.
Satsningen finansieras av statliga pengar och är just tillfällig under år 2022.
Samtidigt föreslår alltså det moderatledda styret i regionen att
effektiviseringskraven ska återupptas och den låga kostnadsuppräkningen
ska verkställas i sjukhusavtalen. Detta sker i ett läge när sjukhusen behöver
besked om långsiktiga förbättringar för att klara sitt stora uppdrag gentemot
patienterna men även när behovet att förbättra arbetsvillkoren för
vårdpersonalen är mycket stort. Dessutom finns en utbildningsskuld på
grund av pandemin som innebär att resurser behövs för att fler
utbildningsplatser.
De få tillfälliga vårdplatser som tillsätts nu kostar stora pengar.
Akutsjukhusen i Region Stockholm behöver en långsiktig plan för fler
vårdplatser. Det är ett politiskt ansvar att visa på en sådan viljeinriktning nu
och inte minst inför valet i september. Ett annat problem för sjukhusen är att
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de allt oftare förlorar konkurrensen om specialistutbildad personal eftersom
stora delar av den specialiserade öppenvården uteslutande ska bedrivas som
vårdval utan att akutsjukhusen inkluderas.
Därutöver har det under lång tid satsats för lite på den nära vården.
Primärvårdens andel av hälso- och sjukvårdsbudgeten har inte ökat på tio år,
trots ord om en omställning mot god och nära vård. Ett exempel på detta är
kostnaderna för nätläkarvården, som 2021 uppgick till hela 352 mkr, vilken
är mer än hela förslaget till utökning av vårdcentralernas budget.
Moderaterna fortsätter inom SKR att blockera nödvändiga förslag för att
återta kontrollen över välfärden genom att säkerställa att vårdens pengar går
till vård, inte till appbolag. Vidare betalas runt 50 miljoner kronor i så kallad
otrohetsersättning till vårdgivare som tar patienter av andra mottagningar.
Detta är pengar som nu försvinner till nätläkarbolag istället för att gå till att
stärka våra vårdcentraler genom fler allmänläkare, distriktssköterskor och
undersköterskor.
Med anledning av ovanstående föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ger akutsjukhusen i egen
regi i uppdrag att beräkna hur många fler vårdplatser som
behövs på kort och lång sikt för att säkra patientsäkerheten och
förbättra arbetsförhållandena för vårdpersonalen.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utifrån
underlaget ta fram en plan för att öka antalet vårdplatser på
akutsjukhusen samt beräkna finansiering och personalbehov.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen pausar
effektiviseringskraven i sjukhusavtalen under den pågående
pandemin.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen justerar sjukhusavtalen så
att sjukhusens årliga kostnadsuppräkning i enlighet med det
socialdemokratiska budgetförslaget år 2022 vilket innebär 440
miljoner kronor mer till sjukhusen.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att teckna
avtal med de akutsjukhus som vill bedriva vårdvalsuppdrag för
att säkra specialistutbildad personal inom akutsjukvården.
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att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att avskaffa
extraersättningen för besök från patienter listade på en annan
mottagning inom vårdval husläkarmottagning med basal
hemsjukvård
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Fördelning av tillkommande medel för att stärka hälso- och
sjukvården
Sverigedemokraterna föreslog tidigare att en miljard kronor skulle tillskjutas
åt hälso-och sjukvårdensnämnden. Regionmajoriteten valde dock att hålla
fast vid tillskottet om 500 miljoner kronor. I det liggande ärendet föreslås mer
detaljerade fördelningsriktlinjer av anslaget det beslutade anslaget.
Sverigedemokraterna är i stort positiva till fördelningen mellan
vårdverksamheter. Vi avser därför att bifalla förslaget. Däremot är vi ytterst
oroliga för att tillskottens tillfälliga karaktär, då dessa upphör efter årets slut,
kommer innebära planeringssvårigheter för verksamheterna.

HSN 2022-0170
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Särskilt uttalande
Ärende nr 5
HSN 2022-0170
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Yttrande över fördelning av tillkommande medel för att förstärka hälso-och sjukvården
Vänsterpartiet välkomnar mer medel till sjukvården, men troligtvis är det för sent och för lite resurser.
Vänsterpartiets budgetreservation 2022 hade gett en helt annan finansieringsram än den vi har idag,
de strukturella underfinansierade budgetramarna till sjukhus och vårdcentraler måste göras upp med,
och det räcker inte med tillfälliga tillskott till kassan.
Vi hänvisar till vårt SU angående avstämning av budget 2022 för Region Stockholm i
Regionstyrelsen, där fler och mer långsiktiga medel till vårdens kärnverksamhet återfinns, b.la.:
•
•
•
•
•
•

Satsning på sjukhusen (1100 miljoner)
Vårdcentraler och hemsjukvård (600 miljoner)
Utökat anslag vårdcentraler & hemsjukvård
Stärk primärvården med psykologer - Första linjens psykiatri
Stärkta resurser till psykiatri för barn och unga (200 miljoner)
Ökade anslag till Norrtäljemodellen (125 miljoner)

Vi la även in en personalmiljard som möjliggör:
•
•
•
•
•

Mer resurser till akutsjukhusen i sjukhusavtalen så att de kan anställa mer sjukvårdspersonal
och öppna stängda vårdplatser.
Höjda ingångslönerna för specialistsjuksköterskor och undersköterskor.
Erbjudande om betald specialistutbildning för undersköterskor.
Alla anställda ska omfattas av kollektivavtal, även i privata vårdföretag.
Införande av ett system med permanenta lönetrappor för personal som kvarstannar i verk
samheten för att säkerställa en god löneutveckling.

Det är imperativt att resurserna hamnar där de behövs som mest, och för det krävs hållbara satsningar,
inte bara temporära insatser, för att både i dagsläget och på sikt kunna förstärka hälso- och sjukvården
i regionen.
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Ärende nr 6
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Inriktningsbeslut om avtal och uppdrag läkarinsatser i särskilt boende
Nödvändigheten att förbättra vården och omsorgen för äldre är akut. Det har inte minst Covid 19
tydliggjort och verifierat. För regionens del handlar det om läkarinsatser, särskilt på kommunernas
vård- och omsorgsboenden.
De äldres behov har sedan Ädelreformen år 1992 förändrats. Äldre som bor på kommunernas vårdoch omsorgsboenden är idag väldigt sjuka, och har blivit sjukare över tid. Nu krävs mer omfattande
medicinska insatser och framför allt en samordning av vården och omsorgen. Den medicinska
kompetensen måste förstärkas och prioriteras. Läkare med erfarenhet av äldresjukvård och geriatriska
team, mellan vårdavdelningar och framför allt samordning mellan region och kommun för en god och
nära vård är nödvändigt. I det sammanhanget är ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) mycket viktigt.
Det har med tydlighet visat sig i arbetet mot Covid-19. Det inledda samarbetet mellan ASIH och olika
boenden är nödvändigt och måste utvecklas och permanentas.
Regeringen bereder för närvarande förslag på åtgärder och ny lagstiftning för att modernisera
primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen. En god vård som ska finnas nära medborgarna
(SOU 2018:39 God och nära vård – En primärvårdsreform). Fokus ligger på hur samhället kan stärka
hälsa – och inte bara behandla sjukdom. Primärvården ska vara navet i vården och samspela med
annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Centralt är olika sätt till en ökad tydlighet om
gällande samverkanskrav som bedöms bidra till en mer personcentrerad vård och ett bättre
sammanhängande hälso- och sjukvårdssystem och sammanhållen vård till befolkningen (SOU 2019:29
God och nära vård).
Primärvården ska alltså vara navet i vården och samspela med annan hälso- och sjukvård och med
socialtjänsten. En föreslagen ändring i hälso- och sjukvårdslagen, 13 kap, om primärvårdens
grunduppdrag syftar till en fortsatt utveckling av en mer nära vård och för att kunna möta att de
utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och att använda de gemensamma resurserna mer
effektivt. För att detta ska fungera måste också primärvården ges tillräckliga resurser. Äldre har rätt till
en jämlik sjukvård av god kvalitet.
Vårdval läkarinsatser på SÄBOn som idag utgör region Stockholms modell för läkarstöd till dessa
patienter är inte en bra organisation. Läkarinsatserna blir konsultinsatser och vårdvalsmodellen har inte
minst under pandemin visat sig behäftad med ett flertal problem. Vänsterpartiet anser att tydlig
kontinuitet och områdesansvar måste byggas in för att förstärka läkarinsatserna för äldre på SÄBOn.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås därför besluta:
att avveckla vårdval läkarinsatser på SÄBOn
att husläkarmottagningarna ges områdesansvar och resurser/förutsättningar att ta över läkarinsatserna
på särskilda boenden för äldre (SÄBO).
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Förslag till beslut gällande Inriktningsbeslut om avtal och uppdrag
läkarinsatser i särskilt boende
Socialdemokraterna har i en motion till samma sammanträde med
seniorvårdsberedningen och hälso- och sjukvårdsnämnden utvecklat vårt
resonemang kring hur läkarvården på särskilda boenden bör utvecklas. Vi
menar att en sammanhållen vård för äldre, med ökad fysisk läkarnärvaro på
boendena samt en stärkt medicinsk kompetens är viktigare än att som den
styrande majoriteten föreslår försvara marknadsexperiment i äldrevården
till varje pris.
Pandemin har visat på vikten av att stärka den medicinska kompetensen
och läkarnärvaron inom äldreomsorgen. Som äldre eller anhörig måste du
kunna lita på att du får god vård och omsorg. Under lång tid har det i region
Stockholm satsats för lite på vården för våra äldre. Denna utveckling måste
vändas och för att göra det måste primärvården ges mer resurser och
vårdcentralernas geografiska områdesansvar återinföras. Därtill behöver
den medicinska kompetensen och läkarnärvaron inom äldreomsorgen öka.
Kontinuiteten måste bli bättre, och som äldre ska du känna dig trygg med
och känna de personer som kommer hem till dig.
Dock försvåras en sammanhållen vård av det faktum att vården för äldre är
uppsplittrad på flera olika vårdvalsområden. Vården för våra äldre är inte
lämplig att bedrivas i privat form och det är orimligt att äldres vård
organiseras genom konkurrens på vårdmarknader. Det råder knappast
någon utbredd valfrihet inom vare sig vårdval läkarinsatser på SÄBO eller
avancerad sjukvård i hemmet. I praktiken är detta knappt ett vårdval då
väldigt få äldre nyttjar sin möjlighet att välja vårdgivare. Bristerna i denna
vård har uppmärksammats av IVO och i flertalet granskningar av länets
kommuner.
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Under pandemin har samverkan mellan vårdgivare och vårdnivåer stärkts
och fördjupats. Sedan våren 2020 har ASiH fått ett utökat uppdrag för att
stötta de kommunala vård och omsorgsboendena med medicinska insatser.
Uppdraget har löpande förnyats, nu senast till årsskiftet 21/22. Detta har
inneburit en avlastning inte bara för läkarna i särskilt boende, vård och
omsorgspersonalen och hemsjukvården, utan även för akutsjukhusen
genom att färre äldre har behövt uppsöka en akutmottagning då de kunnat
få mer avancerad vård i boendet.
Vi menar att detta är ett bra exempel på utvecklingen mot en mer god och
nära vård. Lärdomarna från pandemin behöver givetvis utvärderas och
följas upp men vi menar att det redan nu går att dra slutsatsen att denna
samverkan behöver permanenteras och utvecklas. I takt med att den
avancerade sjukvården i hemmet ges ett större ansvar för vård på särskilda
boenden bör möjligheten att knyta denna vård närmare läkarinsatserna ses
över.
Hemsjukvården är idag uppdelad på många olika delar såsom
vårdcentralerna, upphandlade aktörer för hemsjukvård på kvällar, nätter
och helger, ett vårdval för avancerad hemsjukvård, ett vårdval för
läkarinsatser i särskilda boenden samt vårdval primärvårdsrehabilitering,
utöver den kommunala hemtjänsten. Vi är den enda region i landet som
inte har genomfört denna reform. Genom att kommunalisera
hemsjukvården kan kommunerna ta helhetsansvaret kring merparten av de
äldres insatser i hemmet och därmed bidra till ökad kontinuitet,
samordning och trygghet. Coronapandemin har tydligt visat på vikten av att
minska antalet olika personer i riskgruppers hem.
Pandemin har inneburit en enorm ansträngning för vårt samhälle och
bristerna inom vården för äldre har varit tydliga. Vi socialdemokrater är
övertygande om att Region Stockholm tillsammans med länets kommuner
måste bygga upp en starkare och tryggare vård för äldre. En vård där äldre
hälsa alltid går före nya privatiseringar och där behoven alltid går före
lönsamheten.

Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att avskaffa
vårdval läkarinsatser på särskilda boenden och istället utreda
en sammanslagning av uppdraget med geriatriken eller
husläkaruppdraget
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att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i
inriktningsbeslutet fastslå att den fysiska läkarnärvaron på
särskilda boenden ska öka

att

Föreslå till Vård i Samverkan (VIS) att ta beslut om revidering
av den regionala överenskommelsen Sammanhållen
överenskommelse om vård och omsorg för äldre” med
intentionen att öka den medicinska kompetensen hos
personalen på särskilda boenden.

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att permanentera
samverkan mellan kommunala särskilda boenden, avancerad
sjukvård i hemmet och husläkarmottagningarna

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att återuppta
arbetet med att kommunalisera hemsjukvården

Talla Alkurdi (S) m.fl
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Ärende nr 7
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Beslut om ersättning till Capio S:t Görans sjukhus AB för merkostnader för vård av
patienter med Covid-19
Vänsterpartiet är principiellt emot att privata företag finansierade med skattemedel ska
bedriva hälso- och sjukvård. Vi vill att våra gemensamma skattemedel ska användas till just
hälso- och sjukvård, och inte till aktieutdelningar och privata vinster.
Under den aktuella krisen har vi dessvärre fått förhålla oss till att det blågröna styret
prioriterat en marknadsliberal vårdmodell.
Vänsterpartiet anser att de privata vårdgivarna, som t.ex. Capio S:t Göran, ska få ersättning
för de merkostnader som uppstått på grund av pandemin, exempelvis hantering av uppskjuten
vård till följd av Covid-19. Vi menar dock att ersättningen ska vara kopplad till en garanti om
att ingen vinstutdelning sker så länge pandemin pågår.
Därför föreslår Vänsterpartiet följande tilläggsbeslut:
att ersättningen för de merkostnader som uppkommit på grund av pandemin ska vara kopplad
till en garanti för de privata vårdföretagen, som Capio S:t Göran,
att det inte sker någon aktieutdelning/vinstdelning så länge pandemin pågår.
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Beslut om ersättning till Capio S:t Görans sjukhus AB för
merkostnader för vård av patienter med covid-19
Samtliga akutsjukhus i Region Stockholm har stått i frontlinjen för covid19-pandemin. Akutsjukhusen i egen regi och Capio S:t Görans sjukhus har
fått ersättning för merkostnader relaterade till covid-19-pandemin. Samtliga
underlag från akutsjukhusen kommer därefter att ingå i ansökan till staten
gällande merkostnader relaterade till covid-19-pandemin. Det är våra
gemensamma skattepengar som kommer att finansiera hälso- och
sjukvårdens fantastiska arbete under pandemin. Vi Socialdemokrater i
Region Stockholm anser att det är mycket viktigt att dessa pengar går till
behoven inom hälso- och sjukvården och inte till vinstutdelningar inom
privata vårdbolag.
Socialdemokraterna har tidigare yrkat på att hälso- och sjukvårdsnämnden
ska få en avstämning av Capio S:t Göran gällande den ersättning som
beslutas i nämnden. Tidpunkten för denna avstämning bör specificeras.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen besluta
att

Capio S:t Görans sjukhus återkommer till hälso- och
sjukvårdsnämnden med en avstämning av merkostnaderna och
de schablonbelopp som har betalats ut.

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att föra dialog
med Capio i syfte att återkomma till nämnden med en garanti
från Capio att företaget inte tar ut några pengar från Capio S:t
Göran för vinstutdelning så länge sjukhuset får ersättning för
merkostnader för vård av patienter med covid-19
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Yttrande över motion 2021:47 av Lars Bryntesson (S) om
värmebehandling (TUMT) vid godartad prostataförstoring VKN
2021-0197
Ett stort antal män drabbas av förstorad prostata med stigande ålder, även
om det inte drabbar alla är det en stor sjukdomsbörda för många. En
uppskattning är att omkring 50 procent av femtioåringarna och 60 procent av
sextioåringarna får prostataförstoring. Ett stort antal män i Region Stockholm
lever med en godartad prostataförstoring och drygt 38 000 män tar specifika
läkemedel för sina besvär. Läkemedlen har begränsad effekt och kräver
uppföljning.
Förvaltningen delar motionärens förslag om att godartad prostataförstoring
behöver stärkas så att fler kan få botande behandling. Behov av ytterligare
insatser har lyfts av flera aktörer samt förvaltningens vårdgarantikansli och
resulterade i att vårdvalet för specialiserad urologi reviderats för att förbättra
tillgängligheten och säkra att patienterna omhändertas på rätt vårdnivå
genom justering av ersättningsnivåer. Förvaltningen skriver att de vill avvakta
ytterligare åtgärder då de förväntar att ”implementeringen av
prostatacancerscreening” ska leda till generella förbättringar även för
patienter med godartad prostataförstoring. Sverigedemokraterna ser en risk
i att invänta den översyn och förändring av prostatacancervården som
planeras först efter utvärdering av OPT-projektet som planeras under 2024.
Om ett beslut tas om att breddinföra organiserad prostatacancertestning,
kan vi förvänta oss att det tar ytterligare ett antal år innan en ny organisation
för prostatacancervården är på plats. Det riskerar leda till ett uppdämt
vårdbehov, ökade kostnader för katetrar, inläggningar till följd av infektioner
och onödig antibiotikaförskrivning.
Inom vårdval specialiserad urologi erbjuds tre typer av ingrepp; TUMT och
Rezum som inte kräver inläggning samt TUR-P som kräver inläggning och en
viss risk för allvarliga komplikationer. I Vårdgivarguiden kan man läsa att
Metodrådet Stockholm Gotland ansett att det vetenskapliga underlaget för
Rezum-metoden är otillräckligt*. Även andra urologkliniker har upphört att
erbjuda Rezum då ”resultatet inte varit tillfredställande.” I förvaltningens
redovisning över antalet ingrepp ser man att antalet Rezum är något fler än
antalet TUMT och vi skulle ta del av uppföljning av utfallet för de patienter
som behandlats med Rezum.
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Förvaltningen hänvisar till att förbättringar för patienterna har vidtagits och
avvaktar uppföljning. De siffror som förvaltningen hänvisar till mellan dec
2020 – nov 2021 där 1089 patienter genomgått ett ingrepp, är i nivå med de
antal ingrepp som genomfördes innan pandemin. Justeringarna i vårdvalet
har inte inneburit något avsevärt ökat utbud utan har enbart flyttat
behandlingar från sjukhusen till vårdvalet. Vårdvalens syfte är god
tillgänglighet, vilket inte kan sägas uppfyllas för patienter som är i behov av
insats mot godartad prostataförstoring.
Antalet män över 65 år har ökat med 43 procent från år 2008 till 2020
samtidigt som antalet som får en behandling är i princip oförändrad. Det
innebär att tillgängligheten har minskat sedan 2008. Ersättningsnivåerna på
ingreppen styr vårdutbudet, men justeringarna av ersättningarna styr ut från
sjukhusen men inte bort från det mest vårdkrävande och mest
kostnadskrävande ingreppet TUR-P. Ersättningarna skulle därför behöva ses
över och justeras ytterligare till förmån för att skapa incitament till att fler
aktörer startar upp och erbjuder TUMT där det är möjligt. Om fler män kan
erbjudas en snabbare behandling kan problemen åtgärdas effektivare och
samtidigt blir mer kostnadseffektivt.
Mot ovanstående bakgrund vill Sverigedemokraterna se stärka insatser mot
godartad prostataförstoring, så att fler kan bli föremål för en botande
behandling.
Sverigedemokraterna föreslår Hälso-och sjukvårdsnämnden besluta:
1. Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att
se över ersättningsnivåerna för TUMT och TUR-P i syfte att styra mot
minimalinvasiva ingrepp.
2. Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå
regionfullmäktige att ge hälso-och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag
att återkomma med information om resultaten av Rezum
(ångvaporisering)
som
patienter
genomgått
som
behandlingsalternativ.
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*Ångvaporisering vid BPH_Yttrande_2018_44.pdf | Vårdgivarguiden
(vardgivarguiden.se)
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Yttrande över motion 2021:44 av Alexander Petersson med flera (S) om
att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
Att

bifalla motionens att-satser

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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Yttrande över motion 2021:47 av Lars Bryntesson (S) om
värmebehandling (TUMT) vid godartad prostataförstoring
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
Att

bifalla motionens att-satser

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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Yttrande över motion 2021:48 av Talla Alkurdi med flera (S) om Höj
den medicinska kompetensen i vården för äldre
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
Att

bifalla motionens att-satser

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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Yttrande över motion 2021-50 av Jonas Lindberg (V) om att Inspireras av
Borgholmsmodellen.

Vänsterpartiet yrkar:
Att motionen bifalles
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Förslag till tilläggsbeslut gällande Yttrande över regionrevisorernas
delrapport 2021 för hälso- och sjukvårdsnämnden
Det saknas kontroll över vården i vår region. Det gäller inte bara
etableringen av mottagningar och säkerställandet av vård i tid och efter
behov, utan även kostnaderna. Kostnaderna för vårdval och nätläkare
eskalerar, samtidigt som våra egna sjukhus ges svältbudgetar. Personalen på
vårdcentralerna larmar om ett utökat uppdrag utan utökade resurser.
Den kortsiktiga hanteringen av ekonomin ger dessutom ytterligare
kostnader. Utgifterna för inhyrd personal är fortsatt höga.
Socialdemokraterna ser vidare med oro på hur en stor andel av planerade
vårdinvesteringar inte genomförts under året, vilket riskerar att ge höjda
driftskostnader under kommande år. Kostnader som kan komma att mötas
med nya nedskärningar.
Under 2020 slog den styrande majoriteten på stora trumman vad gäller
besparingar på vårdvalen. I revisionsrapporten ser vi hur omförhandlingen
endast innebar en besparing på två miljoner kronor. Det är uppenbart att det
nuvarande styret inte vågar ta tag i den kostnadsutveckling som inte minst
deras egen förvaltning har pekat ut i budgetunderlag vad gäller vårdvalen.
Vi konstaterar även att regionrevisorerna kritiserar de senaste årens
otillräckliga interna styrning och kontroll av upphandlingar. Vi
socialdemokrater instämmer och menar att upphandlingsarbetet måste
skärpas upp och garantera att vårdens pengar går till vård. Det är inte rimligt
att regionen fortsätter att blunda för revisionens återkommande kritik vad
gäller upphandlingsrutinerna.
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Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att genomföra en
översyn av upphandlingsrutinerna i enlighet med
regionrevisorernas förslag

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att ta fram ett
åtgärdspaket i syfte att bromsa kostnadsutvecklingen inom
vårdvalen

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att avskaffa
extraersättningen för besök från patienter listade på en annan
mottagning inom vårdval husläkarmottagning

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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Särskilt uttalande
Ärende nr 15
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Yttrande över regionrevisorernas delrapport 2021 för hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionrevisionens rapport konstaterar att kostnadsutvecklingen inom hälso-sjukvården är fortsatt
alldeles för hög, vi på Vänsterpartiet håller med.
De många så kallade vårdvalen innebär att stora summor pengar som kunde använts till vårdens
kärnverksamhet, där de verkligen behövs, i stället delas ut till aktieägare. Dessutom innebär den
marknadsliberala formen med många privata utförare att möjligheten till samverkan försvåras, vilket
också revisorerna framhåller är något som däremot måste förstärkas.
Konkurrensutsatt sjukvård är mycket kostsamt för både samhället och den enskilde vårdtagaren som
riskerar att hamna mellan stolarna när de blir till kunder i stället för patienter för de privata
vårdföretagen. De så kallade vårdvalen är kostnadsdrivande, och skapar mer byråkrati och onödig
arbetsbelastning vilket i sig också är dyrare. Dessutom är utgifterna svåra att kontrollera, vilket visat
sig genom de små åtgärder majoriteten försökt vidta utan större framgång, då felet ligger i den
strukturella skevfördelningen av våra gemensamma resurser.
Genom att istället skapa tydliga och patientsäkra vårdkedjor, prioriterar vi de gemensamma resurserna
på ett balanserat och hållbart sätt. Det är ett mer kostnadseffektivt sjukvårdsystem än de blågröna
styrets närmare 1 miljard som slösats på 10 närakuter som både är dyrare än de tidigare
husläkarjournerna och som dessutom inte bidrar med någon kontinuitet för patienterna.
Nu vill den blågröna majoriteten dessutom satsa ännu mer pengar genom att skapa en kontrollenhet för
att kontrollera det fusk man själva vara med om att förenkla genom att ha privatiserat och
konkurrensutsatt så mycket vård. Det är upp och ned. Stäng istället dörren för vinstintressen och
möjligheten att sko sig på skattebetalarnas bekostnad.
Vänsterpartiet vill se att gräddfileriet för de digitala vårdaktörerna som KRY och doktor.se får ett slut att de kan fakturera över 400 kr per digital kontakt har blivit en lika dyr inom- som utomlänstaxa och
är inte att hushålla med resurser som ska gå till de sjukaste först.
Det är illavarslande att det blågrön styret valt att inte följa flera av de rekommendationer som framförs
av revisorerna. Förhoppningsvis drar väljarna i Regionen sina egna slutsatser kring detta, så att vi efter
valet 2022 får ett nytt och progressivt styre i Stockholm som på ett ansvarsfullt sätt tar tag i de många
problemen.
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Ärende 17
HSN 2021-2637
Bilaga § 50 HSN 220215

Yttrande över projektrapport 6/2021 Kompetensförsörjning av
specialistsjuksköterskor
Vi socialdemokrater instämmer i den skarpa kritik mot regionens
kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor gällande organisering,
ansvarsuppdelning, uppföljning och underlag av utbildingsuppdraget.
Sedan införandet av det första vårdvalsområdet har vi återkommande påtalat
hur allvarligt det är att regionen inte har bättre kontroll över hur
utbildningsuppdraget uppfylls. Denna bristfälliga styrning har skapat revor i
i kompetensförsörjningen i Region Stockholm under lång tid framöver. Vi
socialdemokrater är tydliga med att regionen måste ställa skarpare krav på
att vårdgivare oavsett organisationsform ska delta i delta i hela FoUUuppdraget. Idag skiljer det sig avsevärt mellan privat och offentligt driven
vård i hur mycket ansvar vårdgivare tar för att utbilda morgondagens
vårdpersonal – vilket bekräftas i revisionsrapporten. Så kan vi inte ha det.
Vi har även krävt att alla vårdgivare oavsett driftsform ska tillhandahålla
personalstatistik.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att kravställa i
avtal att vårdgivare ska delta i utbildningsuppdraget och
skärper uppföljning av kravet samt utkräver viten eller
avslutande av avtal om detta inte följ

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att kravställa i
avtal att privata utförare ska redovisa personalstatistik till
regionen i samma utsträckning som den offentligt drivna
vården.

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att inhämta
underlag från samtliga vårdgivare för att kunna göra
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behovsanalyser och prognoser av behovet av
specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvården på kort
och lång sikt.
att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ta fram en regional
strategi och plan för en samlad kompetensförsörjning där all
offentligt finansierad vård ingår.

HSN

2022-02-15
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende nr 17
HSN 2021-2637
Bilaga § 50 HSN 220215

Yttrande över projektrapport 6/2021 Kompetensförsörjning av specialistsjuksköterskor
Det finns ett växande behov av utbildade specialistsjuksköterskor vilket beräknas bli en stor utmaning
för vården. Satsningar görs för att uppmuntra sjuksköterskor till att vidareutbilda sig, men
revisionsrapporten visar att det saknas överblick samt uppföljning över hur utbildningsuppdraget
efterlevs av regionens vårdgivare vilket krävs för att kunna utvärdera effekten av åtgärderna.
Därtill visar rapporten att det finns en betydande skillnad mellan de privata och regionens egna
vårdgivare i antalet VFU- platser (verksamhetsförlagd utbildning) som tillhandahålls och vilka är en
avgörande faktor i den långsiktiga kompetensförsörjningen.
Vänsterpartiet menar att avtalen måste följas upp och att de privata vårdgivare som får skattemedel
måste dra sitt strå till stacken och bidra med fler utbildningsplatser. Ansvaret för framtidens
specialistkompetens inom sjukvården får inte tillåtas bli frivillig.
Lönetaket på ca 30 000 kr som praktiseras på flera håll måste upphöra. För att få fler att ta steget till
att vidareutbilda sig, ska en få behålla sin lön under utbildning och inte riskera en lönesänkning.
Bibehållen lön är en hållbar investering för att få fler att utbilda sig och för att säkra upp vården i
regionen. Vi vill se garantier för att sjuksköterskor som får betald vidareutbildning får behålla sin lön,
och att de efter färdiggjord specialisering få en tydlig löneförhöjning.
Kravet om att jobba kvar i två år efter bibehållen lön under vidareutbildning till specialistsjuksköterska
borde slopas. Regionen bör i stället sträva efter att behålla sin personal genom att vara en bra
arbetsgivare som kan erbjuda sina medarbetare en god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling, inte
genom bindande krav. Vården och samhället tjänar på fler specialister, oavsett var de jobbar. Vi
kommer återkomma med motioner och förslag för hur kompetensförsörjningen av
specialistsjuksköterskor kan förbättras i regionen.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ärende 19
Bilaga § 52 HSN 220215

Yttrande över granskningsförslag till Danderyds
översiktsplan
Vi i Vänsterpartiet ställer oss i huvudsak bakom förvaltningens synpunkter i
yttrandet över Danderyds förslag till översiktsplan. Vi vill dock poängtera
att de nya bostäder som byggs i kommunen i första hand bör vara
hyresrätter. Andelen hyresrätter av det totala bostadsbeståndet i regionen har
minskat dramatiskt de senaste decennierna till förmån för en ökad andel
bostadsrätter. Det enskilt största skälet till detta är ombildningar av
hyresrätter. Områden som saknar hyresrätter blir alltför segregerade.
Marit Normasdotter (V)

HSN 2021-2686
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ärende 20
Bilaga § 53 HSN 220215

Yttrande över Vårt framtida Huddinge – Översiktsplan
2050 för Huddinge kommun
Vi i Vänsterpartiet ställer oss i huvudsak bakom förvaltningens synpunkter i
yttrandet över Huddinge kommuns förslag till översiktsplan. Vi vill dock
poängtera att de nya bostäder som byggs i kommunen i första hand bör vara
hyresrätter. Andelen hyresrätter av det totala bostadsbeståndet i regionen har
minskat dramatiskt de senaste decennierna till förmån för en ökad andel
bostadsrätter. Det enskilt största skälet till detta är ombildningar av
hyresrätter. Områden som saknar hyresrätter blir alltför segregerade.
Marit Normasdotter (V)

HSN 2021-2681
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SÄRSKILT UTTALANDE
2022-02-15

Ärende 20
HSN 2021-2681
Bilaga § 53 HSN 220215

Särskilt uttalande gällande Yttrande över Vårt framtida Huddinge Översiktsplan 2050 för Huddinge kommun
Var du bor i vårt län ska inte avgöra vilken tillgång du har till vård.
Dessvärre har marknadsstyrningen och privatiseringarna av närsjukvården
inneburit att mottagningar öppnar där det är lönsamt snarare än där behoven
är som störst.
Under lång tid har det därför saknats vård på i de södra delarna av länet, inte
minst på Södertörn, och Huddinge är inget undantag. Som en konsekvens av
detta tvingas huddingeborna åka in till Liljeholmen för att få viss vård, inte
minst på obekväma tider. Socialdemokraterna värnar även den barn- och
ungdomspsykiatriska mottagningen i Huddinge, och ser därför med stor oro
på de centraliseringsplaner som föreslagits av den blågröna majoriteten vad
gäller BUP.
Den demokratiska kontrollen över utbyggnaden av vård behöver återtas. Vi
ska bygga ut vården där det behövs, inte där det är lönsamt. Inte minst
handlar det om att vården ska vara en aktiv part när vår region växer och
nya stadsdelar tar form. Idag är regionen tvärtom passiv, och lämnar
nyetableringen helt i handen på marknaden. Socialdemokraterna menar
därför att regionen behöver ta sitt ansvar för att säkerställa etablering av
vård i Flemingsberg i takt med nybyggnationen i denna stadsdel, i god
dialog med kommunen.
Talla Alkurdi (S) m.fl

1 (1)
SÄRSKILT UTTALANDE
2022-02-09
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ärende 21
Bilaga § 54 HSN 220215

Yttrande över granskningsförslag Översiktsplan för
Sigtuna kommun 2022
Vi i Vänsterpartiet ställer oss i huvudsak bakom förvaltningens synpunkter i
yttrandet över Sigtuna kommuns förslag till översiktsplan. Vi vill dock
poängtera att de nya bostäder som byggs i kommunen i första hand bör vara
hyresrätter. Andelen hyresrätter av det totala bostadsbeståndet i regionen har
minskat dramatiskt de senaste decennierna till förmån för en ökad andel
bostadsrätter. Det enskilt största skälet till detta är ombildningar av
hyresrätter. Områden som saknar hyresrätter blir alltför segregerade.
Marit Normasdotter (V)

HSN 2021-2729
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Ärende 24
HSN 2021-2764

Bilaga § 57 HSN 220215

Förslag till beslut gällande Yttrande över remiss – Plan krisberedskap
Den oberoende utvärderingen av Region Stockholms hantering av covid-19
bekräftar bristerna i styrning och koordinering i regionens krisarbete, som
regionens egna revisorer påtalat. Bristerna i beredskapsplaner, regional
samordning, roller och beslutsfattande beskrivs i utvärderingen som mycket
allvarliga. Det har saknats en plan för vaccineringen och den privatiserade
vården har gjort regionen sårbar i kristider. Moderaterna bär ansvaret för
dessa brister efter snart 16 år vid makten
Coronapandemin har gjort tydligt att samhället i allmänhet och sjukvården i
synnerhet är väldigt sårbar vid händelse av oväntade kriser och pandemier.
Den kanske viktigaste delen av en god beredskap är att sjukvården till
vardags har en tillräcklig och robust kapacitet med marginaler. Tyvärr vet vi
att akutsjukhusen i regionen redan innan coronapandemin var kraftigt
underfinansierad, hade stora sparkrav och tvingades till massvarsel av
personal trots en akut personal- och vårdplatsbrist. Det är tack vare otroliga
insatser från personalen som regionens sjukvård hittills har klarat av denna
kris trots en kraftigt underdimensionerad sjukhusvård. En viktig åtgärd efter
coronakrisen kommer därför vara att bygga upp kapaciteten i vården, såväl
på våra sjukhus som i primärvården.
Vi efterfrågar även ökad transparens när det gäller styrning och ledning
under pandemin. Under pandemin har Region Stockholm upprättat en
Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL). Det råder dock en viss
otydlighet kring till vilket demokratiskt valt organ RSSL rapporterar till.
Detta önskar vi ska klargöras i beredskapsplanen. Det råder även en
otydlighet kring ansvarsfördelningen mellan Krisledningsnämnden samt
Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Trafiknämnden. Detta behöver även
förtydligas i regionens krisberedskapsarbete
Region Stockholm är idag en av få regioner som privatiserat stora delar av
laboratorieverksamheten för öppenvården. Detta har lett till betydligt lägre
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kostnader för regionen men som tidigare händelser visat kan detta ha varit
på bekostnad av kvalitéten och robustheten i systemet. Inte minst har detta
märkts i svårigheten att bygga upp en robust testkapacitet för att möta de
stora behov som finns under pandemin.
Coronakrisen i Stockholm har gjort tydligt att samtliga vårdgivare måste
samarbeta vid kris för att frigöra personal och resurser i form av exempelvis
läkemedel och sjukvårdsmateriel. Trots detta bygger privata aktörers
samarbete med det offentliga vid händelse av kris helt på frivillighet. Detta
då det saknas en tydligt tvingande paragraf i avtalen med de privata
vårdgivarna. Vi vill tydliggöra privata vårdgivares skyldighet att frigöra
personal och resurser såsom exempelvis sjukvårdsmateriel och läkemedel
vid händelse av kris genom att skriva in detta krav i katastrofparagrafen i
avtalen.
Vid kriser kan ett snabbt och akut behov av vårdpersonal uppstå. En viktig
resurs kan då vara personer med en hälso- och sjukvårdsutbildning som för
tillfället inte arbetar inom den offentligt finansierade sjukvården. Det kan
handla om personer som arbetar inom privat finansierad vård, pensionerad
sjukvårdspersonal eller utbildad sjukvårdspersonal som arbetar inom andra
sektorer. För att snabbt kunna mobilisera utbildad sjukvårdspersonal vill vi
utreda möjligheten att införa ett regionalt register över alla personer som har
genomgått en hälso- och sjukvårdsutbildning och som är bosatta i
Stockholmsregionen. Ett liknande register fanns fram till 2009 på nationell
nivå.
Ett viktigt perspektiv på krisberedskap är att även en kris som
coronapandemin som beror på spridning av en smittsam sjukdom och tydligt
drabbar sjukvården även får en påverkan på övriga samhället. Därför
behöver Region Stockholms krisberedskapsplaner ha ett helhetsperspektiv
och innefatta Regionens samtliga verksamheter även när kriserna primärt
handlar om en verksamhet såsom hälso- och sjukvården. Regionens
revisorer har till exempel kritiserat att Trafiknämnden inte omfattas av
epidemiberedskapsplanen och det har blivit tydligt att detta har varit en brist
i krisberedskapen som behöver åtgärdas.
Slutligen menar vi att en lärdom från den pågående pandemin är att
krisberedskapsövning behöver utföras med större regelbundenhet på alla
nivåer för att säkra en god beredskap för framtida kriser såsom exempelvis
pandemier.
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Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
Att

inrätta regionala omsättningslager för sjukvårdsmateriel och
läkemedel

Att

att ta fram en plan på hur antalet intensivvårdsplatser samt
intermediärvårdplatser kan utökas för att möta behovet i
regionen

Att

utreda möjligheten att återta delar av laboratorieverksamheten
i egen regi

Att

i krisberedskapsplanen klargöra vilket organ RSSL rapporterar
till.

Att

i krisberedskapsplanene tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
Krisledningsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden samt
Trafiknämnden.

Att

i krisberedskapsplanen tydliggöra privata vårdgivares
skyldighet att frigöra personal och resurser såsom exempelvis
sjukvårdsmateriel och läkemedel vid händelse av kris samt
tydliggöra kriterier för detta

Att

i krisbereskapsplanen möjliggöra fler krisberedskapsövningar
med större regelbundenhet på alla nivåer för att säkra en god
beredskap för framtida kriser såsom exempelvis pandemier.

Att

Inför ett regionalt register över hälso- och sjukvårdsutbildad
personal

Talla Alkurdi (S) m.fl
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Ärende 26
HSN 2021-2815

Yttrande över remiss gällande beredskapsflygplatser för att säkra
samhällsviktiga flygtransporter
Arlanda flygplats ska utvecklas och byggas ut. Bromma flygplats ska
avvecklas. Utvecklingen i Stockholm och hela regionen ska stärkas genom
att 30 000 nya bostäder kan byggas på området där Bromma flygplats ligger
idag. Det blir en viktig framtidssatsning för vår region som lider av stor
bostadsbrist.
Regeringen meddelade förra året att Bromma flygplats ska avvecklas och
Arlanda utvecklas. Därmed är Bromma flygplats inte aktuell som
beredskapsflygplats för att säkra samhällsviktiga flygtransporteraktuell varken nu, eller i framtiden.
Med anledning av ovanstående föreslår socialdemokraterna:
att

yttrandet kompletteras enligt ovan.

HSN

2022-02-15
Vänsterpartiet

FTB
Ärende nr 27
HSN 2021-2582
Bilaga § 60 HSN 220215

Svar på skrivelse från Catarina Wahlgren (V) angående regionens utbetalning av
statsbidrag till KSON.

Vänsterpartiet yrkar:
Att skrivelsens att-sats bifalles.
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Ä28
HSN 2021-2584
Bilaga § 61 HSN 220215

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) m.fl. om en plan för en snabb
och jämlik vaccinering av påfyllnadsdos mot covid-19 i Region
Stockholm
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
Att

bifalla skrivelsens att-satser

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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Ä29
HSN 2021-2580
Bilaga § 62 HSN 220215

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi m.fl (S) om den ansträngda
situationen på regionens akutsjukhus
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
Att

bifalla skrivelsens att-satser

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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FTB
Ärende nr 30
HSN 2021-2581
Bilaga § 63 HSN 220215

Svar på skrivelse av Jonas Lindberg (V) om 1177 och bokning av tider på vårdcentraler.

Vänsterpartiet yrkar:
Att skrivelsens att-satser bifalles.
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Vänsterpartiet

FTB
Ärende nr 31
HSN 2021-2583
Bilaga § 64 HSN 220215

Svar på skrivelse av Jonas Lindberg och Catarina Wahlgren (V) om 1177 och Region
Stockholms bristande samarbete med brukarrörelsen i uppdrag psykisk hälsa.

Vänsterpartiet yrkar:
Att skrivelsens att-satser bifalles.
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Vänsterpartiet

SKRIVELSE
Bilaga § 67 HSN 220215

Skrivelse av Jonas Lindberg (V) om Diabetsplanen 2020-2022.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tog den 28 januari 2020 beslut om genomförandeplanen för
Primärvårdstrategin (HSN 2019-0945) med bl.a målet att ”Bredda vårdcentralernas
vårdvalsuppdrag genom sammanslagning med närliggande vårdval och förenkla möjligheter
för underleverantörer”. Den 7 oktober 2020 (HSN 2020-0816) beslutade avtalsutskottet att det
befintliga vårdvalet för fotsjukvården skulle upphöra och att fotsjukvården från och med den 1
januari 2022 skulle ingå i husläkarverksamhetens uppdrag. Patienter i riskgrupp 4 ingår inte i
uppdraget. Denna patientgrupp tas om hand på speciella diabetesfotmottagningar.
Vänsterpartiet har i kontakter med Storstockholms Diabetesförening (SSDF) fått signaler om
att det föreligger en övergångsproblematik från vårdval till husläkarregi. Patienter har varit
kontakt med vårdcentraler som inte kan bistå med fotvård i dagsläget och har då heller inte
fått information om var de ska vända sig i stället. Att ge undersköterskor möjlighet till
fortbildning inom fotsjukvård skulle därtill kunna vara ett sätt att både vidga
kompetensutvecklingen inom regionen och samtidigt utöka möjligheten att få adekvat fotvård
i tid för diabetespatienter.
Vidare bör information om var patienter kan vända sig för att få hjälp bli mycket tydligare.

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet följande:
att förvaltningen arbetar fram tydliga övergångslösningar rörande fotvården för personer med
diabetes som kan gälla tills dess att husläkarmottagningarna fullt ut omhändertaget sitt nya
uppdrag.

HSN
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Vänsterpartiet

SKRIVELSE

Bilaga § 67 HSN 220215

Skrivelse av Jonas Lindberg om ett HSN-möte med barnläkare i regionen.
Nyligen fick alla ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden ett brev från 251 läkare inom
barnsjukvården i Stockholm. I brevet beskrivs en vardag med stora problem med
kompetensförsörjningen och tillgången till vårdplatser för barn och det alltmer utmanande
utbildningsuppdraget.
Barnläkarna menar att den finansiering som barnsjukvården idag får i Region Stockholm inte
på långa vägar tar höjd för att skapa fler vårdplatser, en mer sammanhållen sjukvård för barn
eller möjligheter att behålla och rekrytera personal med rätt kompetenser.
Man efterlyser också behovet av att Astrid Lindgren åter blir ett eget barnsjukhus. Deras bild
verifieras av IVO som 2020 riktade allvarlig kritik mot barnsjukvården på Astrid Lindgren
gällande undermåliga lokaler, personalbrist och vårdplatsbrist. Den planerade vården för de
allra sjukaste och de kroniskt sjuka barnen skjuts ständigt upp. I brevet framförs således
allvarlig kritik.
Vänsterpartiet menar att denna kritik måste tas på allvar och att HSN har ett ansvar att lyssna
på regionens barnläkare, och därför bör inleda en seriös diskussion om hur problemen ska
kunna lösas.
Vänsterpartiet har redan lyft dessa frågor med en interpellation som kommer upp på ett
kommande regionfullmäktige. Men utöver det anser vi det viktigt att HSN tar ansvar och
agerar.
Vi föreslår därför:
Att representanter från barnsjukvården och läkarna som skrivit brevet bjuds in till hälsosjukvårdsnämnden för diskussion om barnsjukvårdens förutsättningar och uppdrag
Jonas Lindberg (V)

HSN

2022-02-15
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SKRIVELSE
Bilaga § 67 HSN 220215

Skrivelse av Jonas Lindberg om tillsättande av en regional kriskommission för hälsooch sjukvårdssituationen i Region Stockholm
Hälso- och sjukvården i Region Stockholm är i kris.
Uppror, upprop, larm och skrämmande vittnesmål från vårdpersonal i Stockholm har avlöst
varandra den senaste tiden. Det handlar om akutsjukhusen, förlossningsvården,
barnsjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin, ätstörningsvården och många fler
vårdområden.
Tyvärr är situationen liknande i flera andra av landets regioner. I en gemensamartikel i
Dagens Nyheter (14/1) för Vårdförbundet och Läkarförbundet fram kravet på en nationell
kriskommission (https://www.dn.se/debatt/en-kriskommission-kravs-for-sjukvarden/ ). Den
socialdemokratiska regeringen har tyvärr avvisat det förslaget.
De bägge fackliga förbunden noterar till exempel följande: ”På exempelvis Danderyd,
Helsingborg och Östersunds sjukhus har arbetsmiljön varit så ansträngd att patientsäkerheten
hotas och i Uppsala riskerar Akademiska 20 miljoner i vite efter beslut från Ivo om 30 nya
vårdplatser. Vi har drivit ärenden till Arbetsmiljöverket som flera gånger dömt ut bötesbelopp
till regionerna som arbetsgivare. Det verkar dock som att vissa regionpolitiker hellre betalar
miljoner i vite än faktiskt förbättrar arbetsmiljön.”
Efter Covid-19 pandemin, där all vårdpersonal gjort enorma arbetsinsatser, väntar nu mer
arbete med de vårdköer som byggts upp under pandemins ansträngda tid. Varje seriös
regionpolitiker inser att det inte är möjligt att köra sin egen vårdpersonal till utmattning,
sjukdom och uppsägningar. Rätten till vila och återhämtning för vårdens medarbetare måste
bli grundbulten i hur vård organiseras efter pandemin.
Region Stockholms egen stora vårdkris måste tas på högsta allvar. Vi hoppas att det blågröna
styret, till skillnad från den socialdemokratiska regeringen, visar större insikt och därför
tillsätter en regional kriskommission. Den bör ha huvuduppdraget att lägga fram idéer och
förslag på hur vi i regionen kan öka antalet vårdplatser på sjukhusen och förbättra
arbetsmiljön för vår vårdpersonal.
Vänsterpartiet kräver därför:
Att en regional kriskommission med representanter från vårdprofessionerna utses snarast
möjligt med huvuduppdraget att lägga fram idéer och förslag på hur vi i regionen kan öka
antalet vårdplatser på sjukhusen och förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen.
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Skrivelse om påfyllnadsdoser för vaccin mot covid-19
Granskningarna av Region Stockholms pandemihantering har tydligt slagit
fast vikten av en god beredskap, inte minst utifrån det faktum att
omvärldsläget snabbt kan komma att förändras. Även om restriktionerna nu
under februari trappas ner kvarstår möjligheten att ytterligare
påfyllnadsdoser för vaccin mot covid-19 kan komma att behövas, antingen
för äldre och riskgrupper, eller för hela befolkningen.
Socialdemokraterna har sedan vaccineringen mot covid-19 inleddes i
december 2020 pekat på att vaccinationen ska ske snabb och jämlikt. Tyvärr
har så inte alltid varit fallet. Trots över två år av vaccinering finns
fortfarande stora klyftor i vårt län vad gäller andelen vaccinerade. Under
vintern 2021 tvingades äldre stå timmar ute i kylan och vänta på sin
vaccindos på grund av bristande planering. Detta ska inte återupprepas.
Socialdemokraterna menar att en plan för eventuella påfyllnadsdoser bör tas
fram och redovisas för nämnden. I denna plan bör särskild vikt läggas vid en
snabb och jämlik vaccinering men även en god tillgång till lokaler.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsförvaltningen att återkomma
med en plan för kommande påfyllnadsdoser för vaccin mot
covid-19

att

i denna plan tydliggöra hur tillgången till lokaler för
vaccination ska säkerställas.

att

i denna plan konkretisera hur en snabb och jämlik vaccination
i hela länet ska genomföras

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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Om Södersjukhuset och samordning av akutmottagning och närakut
Rosenlund
Krisen inom Stockholmsregionens akutsjukvård är mycket allvarlig.
Väntetiderna på akutmottagningen är de längsta i landet i Stockholm.
Många patienter far illa eller till och med dör (25 patienter om året) på
grund av de långa väntetiderna. Bristen på vårdplatser och vårdpersonal är
orsakerna till detta. Södersjukhuset hade i början av februari över 130
patienter som övernattade på akuten och fick ligga på golvet på grund av
bristen av sängar och britsar. Fler andra akutmottagningar i
Stockholmsregionen vittnar om samma allvarliga problem och akuten på
Danderyds sjukhus har anmälts till Arbetsmiljöverket.
Samlokalisering av Södersjukhusets akutmottagning och Rosenlunds
närakut är välkommet för att på ett bättre sätt erbjuda akutsjukvård samt ta
tillvara vårdpersonalens resurser bättre. Dessvärre kräver det mycket tuffa
läget inom akutsjukvården i Region Stockholm att detta genomförs med
noggrann planering och förberedelser.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med Södersjukhusets ledning och fackligt
förtroendevalda förbereda arbetet med samlokalisering och
genomföra en noggrann risk- och konsekvensanalys

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att utreda
kapaciteten på regionens akutmottagningar i syfte att öka
antalet vårdplatser
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Om individanpassad tandvård för barn och unga med psykisk- och
intellektuell funktionsnedsättning
Att röntga en tand, laga ett hål eller sköta tandhygien är en stor utmaning för
många barn och ungdomar och deras föräldrar särskilt i familjer med
psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning. Vi får vittnesmål om att
tandvården har stora problem att kommunicera, lära ut och följa upp
tandhälsa samt förebygga karies hos dessa unga patienter.
Hos många vårdgivare saknas särskild kunskap och strategier för att möta
och vårda denna patientgrupp. Den långsiktiga konsekvensen blir en
försämrad tandhälsa eftersom denna grupp behöver extra stöd för att sköta
sina tänder. Med endast ett tandläkarbesök per år som avslutas vid 23 års
ålder utan vidare uppföljning skickas denna patientgrupp ut i vuxenlivet
med en stor risk för framtida tandproblem.
Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att tillsätta en
utredning tillsammans med berörda patientföreningar för att
kartlägga de problem som finns för barn och ungdomar med
psykisk- och intellektuell funktionsnedsättning i mötet med
tandvården.

att

Folktandvården får ansvaret för att utveckla Region
Stockholms kariespreventionsprogram och förbättra
bemötandet av barn och unga med psykisk- och intellektuell
funktionsnedsättning inom tandvården oavsett utförare.

HSN

2022-02-15
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende nr 39
HSN 2022-0234
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Yttrande över förslag att teckna tillfälliga direktavtal om utökat uppdrag för geriatriska
vårdgivare i syfte att understödja akutsjukhusens patientavflöde i deras arbete med att
minska operationsköerna
Akutsjukhusen i regionen är överbelastade och media har på senaste rapporterat om personal som går
på knäna och om patienter som ibland får vänta ett dygn för att få träffa en läkare. I detta läge är det
viktigt att tilltag görs för att gardera patientsäkerheten och avlasta personalen.
Grundproblemet är dock underfinansieringen av sjukhusen som inte getts förutsättningar att öppna rätt
vårdplatser för sina patienter eller möjlighet att bemanna upp de befintliga vårdplatserna. Det blågröna
styret har valt att inte prioritera nödvändiga förändringar i finansieringsramarna för att säkra dessa
fundamentala behov inom vården. Vänsterpartiet anser också att den sittande högermajoriteten i
regionen konsekvent vägrat ställa krav på privata vårdgivare att bistå med personal för att avlasta den
hårt pressade offentliga sjukvården. Istället har personal inom sjukhusen flyttats om i en stor
omfattning vilket gjort att större operationsköer än nödvändigt har byggts upp. När så stor del av
sjukvården är konkurrensutsatt så måste det i kriser som pandemin innebära att regionen ställer krav
på alla vårdgivare som uppbär offentlig finansiering att kompetensinventera sina verksamheter och
styra resurser och personal till dom med störst behov.
Förslaget om ge utökat uppdrag till de geriatriska mottagningarna i syfte att understödja
akutsjukhusens patientavflöde i arbetet med att minska operationsköerna behöver ta följande saker i
beaktning för att säkra att patienters hälsa och personalens arbetsvillkor:
Vänsterpartiet menar att det är betydande att ta hänsyn till de risker som finns med alla
patientförflyttningar. Att de som förflyttas är i stånd att klara av förflyttning och att rätt kompetens
krävs vid transporterna. Vidare är det angeläget att informationsöverföringen inte negligeras så att
kontinuitet i patients vårdförlopp kan upprätthållas.
Att säkerställa rätt kompetens för specifik omvårdnad som exempelvis sårvård bör beaktas. Det
är viktigt att undersköterskor får kompetensutveckling och det behöver också klargöras på vilka
grunder mottagare kan neka patienter, samt minimera risken för att patienter slussas mellan sjukhus
om de skickats för tidigt eller får komplikationer.
Den geriatriska patientgruppen är sårbar på flera sätt, vilket inte minst pandemin belyst, det är därför
viktigt att de som är inneliggande på geriatrisk avdelning fortsatt får den vård och omsorg de har
behov av och att den inte kompromissas med på grund av ökat patientflöde från annat håll.
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Förslag till beslut gällande Justerat upphandlingsdokument enligt lagen
om offentlig upphandling – upphandling av psykologenheter för
blivande föräldrar och små barn för befolkningen i Region Stockholm
Vården för barn och unga i vår region genomgår en omfattande
omorganisering. Första linjen för barn och unga breddinförs på
husläkarmottagningarna, vårdval BUMM görs om i grunden och barn- och
ungdomspsykiatrin privatiseras och centraliseras. Därtill ska nu även
psykologenheter för små barn och blivande föräldrar upphandlas.
Socialdemokrater menar att delar av denna omstrukturering på många sätt är
positiva. Däremot menar vi att så pass omfattande parallella förändringar
riskerar att leda till att barn och deras familjer hamnar mellan stolarna. Det
är viktigt att kompetensen hos personalen tas tillvara i alla förändringar samt
att barnen och deras familjer får tydlig information om vad som pågår.
Socialdemokraterna är positiva till att initiativ tas kring att öka den
geografiska styrningen av vården. Etableringen av vård bör styras i högre
grad för att säkerställa en god och jämlik tillgång till vård i hela länet.
Däremot ser vi stora risker med förslaget till upphandling som kan innebära
att hälften av alla mottagningar etableras i Stockholms innerstad, eller hela 5
av 6 i Stockholms stad. Vi menar därför att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tydligare bör fastslå var inom områdena som
mottagningarna ska etableras. Nuvarande förslag kan komma att innebära
omfattande resvägar för familjer i stora delar av länet. Områdesindelning
bör ses över både vad gäller kommuner/stadsdelar samt numerären i syfte att
säkerställa en jämlik vård efter behov.
I grunden menar vi att Region Stockholms geografiska områdesindelningar
bör ses över i syfte att spegla vårdbehoven i länet samt att områden i högre
grad bör vara lika inom olika vårdområden, för att förenkla samverkan och
skapa en mer tydlig sjukvårdsorganisation.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
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att

upphandlingsdokumentet justeras i syfte att fastslå var
mottagningen ska etableras för att säkerställa en jämlik vård
efter behov i hela länet

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
vårdbehovsanalyser som ska ligga till grund för etablering av
vård och indelning av geografiska områden för vård.

Talla Alkurdi (S) m.fl,

