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Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

Kl. 15:00-15:36

§§184-220

Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum för justering av §§ 184-220: 2022-06-14

Anna Starbrink (L)
Plats

Talla Alkurdi (S)

Gjörwellsalen, 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), jäv § 186
Maria Fält (KD)
Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Victor Harju (S)
Daniel Carlstedt (S)
Tove Sander (S)
Catarina Wahlgren (V)
Gabriel Kroon (SD), §§ 184- 217
Närvarande ersättare
Marie Bladholm (M), tjänstgörande § 186, §§ 218-220
Soley Aksöz Lithborn (M) §§ 184-185, 197-220
Annika Friberg (M)
Noa Samenius (M)
Henrik Eriksson (C), tjänstgörande
Pär Hommerberg (L), tjänstgörande
Margaretha Åkerberg (KD), tjänstgörande
Ulla Wihlman (MP), §§ 184-217
Tuva Lund (S), tjänstgörande
Kerstin Mannerqvist (S)
Daniel Larson (S)
Hanna Stymne Bratt (S)
Marit Normasdotter (V), tjänstgörande
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Övriga närvarande
Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Anna Ingmanson, avdelningschef
Lena Hanberg, avdelningschef
Lena Furmark, avdelningschef §§ 184-219
Linda Jakobsson, tf. avdelningschef §§ 184-219
Sara Pütsep, planeringschef §§ 184-219
Hanna Ahonen, kommunikation §§ 184-219
Iryna Kolkovska, councillor §§ 184-217
Swaburah Eleas, councillor §§ 184-217
Carl Hedman, pol sek (L)
Sofia Andersson, pol sek (M)
Daniela Sameland, pol sek (C) §§ 184-217
Anna Wåhlström, pol sek (MP)
Martin Premmert, pol sek (KD)
Johanna Falk, pol sek (S)
Sekreterare

Ordförande

Sara Östberg

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 14 juni 2022 med hälso- och sjukvårdsnämnden har
justerats.
Bevis/Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
på Region Stockholms anslagstavla.

Datum för justeringen

2022-06-14
§§ 184-220

Datum för anslags uppsättande

2022-06-15

Datum för anslags nedtagande

2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Kanslienheten, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen,
Lindhagensgatan 98

Underskrift
Bevis om anslag
Underskrift

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Innehållsförteckning
§ 184

Val av justerare

§ 185

Fastställande av föredragningslista

§ 186

Organisationsövertagande av prioriterings- och dirigeringstjänsten till egen
regi

§ 187

Regionalt ställningstagande till nationell målbild för 1177

§ 188

Reviderad riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det
försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms ledningssystem

§ 189

Uppföljning av besparingar inom hjälpmedelsområdet

§ 190

Stärkt ledning och styrning av nödvändig tandvård

§ 191

Förlängning av undantag för vites- och tillgänglighetsbestämmelserna i
sjukhusavtalen med akutsjukhusen till och med 31 december 2022

§ 192

Förslag om vårdstrukturutredning samt förlängning av avtal med Mandolean
AB avseende specialiserad ätstörningsvård i Region Stockholm

§ 193

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande
ungdomsmottagningar

§ 194

Avtal med KommSyn Stockholm, SLSO om hjälpmedelscentralsverksamhet
med inriktning mot kommunikations-, kognitions-, syn- och
hörselhjälpmedel

§ 195

Förlängning av avtal med SOS Alarm Sverige AB om prioriterings- och
dirigeringstjänst

§ 196

Förlängning av avtal med Aleris Psykiatri AB, avseende psykiatrisk vård för
vuxna med geografiskt områdesansvar i stadsdelarna Spånga—Tensta och
Rinkeby—Kista

§ 197

Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB om öppen- och sluten
psykiatrisk specialistvård för vuxna i Region Stockholm

§ 198

Förlängning av avtal med WeMind AB om psykiatrisk specialistvård för
vuxna med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i de norra länsdelarna
i Region Stockholm

§ 199

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB om psykiatrisk
specialistvård för vuxna med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i
södra länsdelar i Region Stockholm
§ 200

Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB avseende psykiatrisk
öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Järfälla och
Upplands-Bro

§ 201

Förlängning av avtal med PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri Stockholm AB
om specialiserad beroendevård

§ 202

Förlängning av avtal med PRIMA Barn och vuxenpsykiatri Stockholm AB
avseende psykiatrisk öppenvård med geografiskt områdesansvar i HägerstenLiljeholmen, Älvsjö och Skärholmen

§ 203

Förlängning av avtal med WeMind AB om psykiatrisk specialistvård för
vuxna med geografiskt områdesansvar för kommunerna Nacka, Värmdö,
Haninge, Tyresö och Nynäshamn

§ 204

Yttrande över motion 2022:1 av Stellan Hamrin (V) om Region Stockholms
risk- och sårbarhetsanalys

§ 205

Yttrande över motion 2022:2 av Britt-Mari Canhasi (SD) och Gabriel Kroon
(SD) om att skjuta upp införandet av nytt vårdval för barn- och
ungdomsmedicinsk öppenvård

§ 206

Yttrande över remiss Europeiska kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska
hälsodataområdet, COM (2022)

§ 207

Komplettering av yttrande till Patientnämndens principärende gällande
situationen för patienter med hyperhidros

§ 208

Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om rapportering av vårdplatsläget

§ 209

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera om utebliven ambulans på
prio-1 larm i Nynäshamn

§ 210

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera om St. Eriks ögonsjukhus
och vårdvalsområdet ögonsjukvård

§ 211

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om privatfinansierad vård på
Karolinska universitetssjukhusområdet

§ 212

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet om att upphandla ytterligare två
närakuter i länet

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 213

Anmälan av delegationsbeslut

§ 214

Övriga anmälningsärenden

§ 215

Anmälan av inkomna skrivelser

§ 216

Byte av dag för hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november
2022

§ 217

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

§ 218

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

§ 219

Övriga frågor

§ 220

Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus
AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 184
Val av justerare
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att bevilja närvarorätt för Iryna Kolkovska och
Swaburah Eleas.
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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§ 185
Fastställande av föredragningslista
Utsänd föredragningslista, inklusive reviderad tilläggsdagordning, fastställs.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 186
Organisationsövertagande av prioriterings- och dirigeringstjänsten
till egen regi
HSN 2022-0551

Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås beslut om att etablera organisationsmodell och implementera ett
organisationsövertagande av Region Stockholms prioriterings- och dirigeringstjänst till
en oberoende och konkurrensneutral aktör i egen regi från och med 1 november 2024.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Yrkanden
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande
1. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att, i samråd med
regionledningskontoret, överta prioriterings- och dirigeringstjänsten till en
oberoende aktör i egen regi genom ett organisationsövertagande av tjänsten när
avtalstiden med nuvarande leverantör löper ut den 1 november 2024.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att fastställa och etablera en
tidplan med organisationsmodell och driftform för successivt
organisationsövertagande av prioriterings- och dirigeringstjänsten.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en framtidsplan 2026–
2034 för hela den prehospitala vården, där prioriterings- och
dirigeringstjänsten i oberoende aktör i egen regi ska inkluderas i planen.
Jäv
Christine Lorne (C) anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut av ärendet.
Expedieras till
Maria Koursand, vd SOS Alarm Sverige AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 187
Regionalt ställningstagande till nationell målbild för 1177
HSN 2022-0552

Ärendebeskrivning
1177 är ett av Sveriges starkaste varumärken med en kännedom på 98 procent och ett
mycket högt förtroende hos allmänheten. Varumärket ägs av regionerna gemensamt. I
Region Stockholm används varumärket 1177 i kommunikationen med invånarna både
via öppen webb och inloggade tjänster, telefon och tidning. Många kommuner är också
på väg att successivt börja använda 1177:s tjänster för sin hälso- och sjukvård.
Inera har i samråd med regionerna utarbetat ett förslag till en övergripande nationell
målbild för 1177. Målbilden är ute på remiss och föreslås beslutas av varje region för att
slutligen fastställas av Ineras styrelse. Målbilden sammanfattar övergripande och
långsiktiga principer för 1177 och intentionen är att målbilden succesivt realiseras med
sikte på år 2030.
En övergripande nationell målbild för 1177 bidrar till att gemensamma resurser
används effektivt och bör bygga på regionernas och kommunernas kompetens och
erfarenheter i utvecklingen av 1177. Målbilden har utarbetats av Inera i samverkan med
en referensgrupp för strategiska frågor kring 1177, med medlemmar från regioner,
kommuner och SKR. Målbild för 1177 bygger på målbilden för Nära vård vilken
utarbetats tillsammans med patientföreträdare. Patienter och närstående har även
intervjuats under förstudien kring projektet ”Sammanhållen planering på 1177.se”
vilken även bidragit till målbilden för 1177. Förankring har skett med en strategigrupp
för strategiska frågor kring 1177, bemannad av ledningspersoner från regioner och
kommuner, bland annat chefläkare, kommunikationsdirektör och socialchef. Målbilden
har även förankrats med hälso-och sjukvårdsdirektörerna och Ineras programråd.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Underlag för beslut av målbild för 1177 Vårdguiden
Yrkanden
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.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom den nationella målbilden för
1177.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att identifiera vilka
förutsättningsskapande aktiviteter som krävs för att realisera målbilden i
Region Stockholm.

Reservation

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

Särskilt uttalande

Catarina Wahlgren (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga).
Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 188
Reviderad riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det
försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms
ledningssystem
HSN 2022-0713

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till reviderad version av riktlinje för kvalitet och
patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms
ledningssystem.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det försäkringsmedicinska arbetet enligt
Region Stockholms ledningssystem
Protokollsutdrag seniorvårdsberedningen 2022-06-08 § 54
Yrkanden
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till seniorvårdsberedningens förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Catarina Wahlgren (V) bifall till
eget förslag till beslut (bilaga).
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition på Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets 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. Föreslagen revidering av riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det
försäkringsmedicinska arbetet i Region Stockholm godkänns.
2. Föreslagen revidering ska från och med den 1 juli 2022 ersätta tidigare riktlinje
(HSN 1002-0175) ”Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i
sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem”.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation

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

Deltar ej i beslut

Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet när yrkandet om
återremiss fallit.
Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna inte deltar i beslutet när yrkandet
om återremiss fallit.
Expedieras till

Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 189
Uppföljning av besparingar inom hjälpmedelsområdet
HSN 2020-0974

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller en rapport gällande uppföljning av effekterna av besluten hösten
2020 om egenansvar för hjälpmedel, avskaffandet av högkostnadsskyddet för
hjälpmedel samt egenavgifter som infördes den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Rapport Uppföljning av besparingar inom hjälpmedelsområdet 2020/2021
Protokollsutdrag seniorvårdsberedningen 2022-06-08 § 52
Yrkanden
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till seniorvårdsberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) 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.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Uppföljningen anses genomförd.

Reservation

Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande

Anna Starbrink (L) lämnar för ledamöterna i (L), (KD), (M), (C) och ledamoten i (MP)
ett särskilt uttalande (bilaga).
Talla Alkurdi (S) lämnar för S-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga).

Deltar ej i beslut

Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

15 (60)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

Expedieras till

Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 190
Stärkt ledning och styrning av nödvändig tandvård
HSN 2021-2791

Ärendebeskrivning
I rapporten Stärkt ledning och styrning av nödvändig tandvård redovisas hälso- och
sjukvårdsförvaltningens budgetuppdrag att se över hur ledning och styrning av den
nödvändiga tandvården kan stärkas i syfte att sänka kostnader och förbättra
patientsäkerhet. Rapportens slutsats är att hälso- och sjukvårdsnämnden bör avvakta
ett beslut på nationell nivå i frågan om en föreslagen huvudmannaskapsförändring för
den nödvändiga tandvården. Samtidigt bör hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete
med efterhandsgranskningar stärkas genom att granskningstandläkarfunktionen
utökas med en heltidstjänst.

Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Stärkt ledning och styrning av nödvändig tandvård (rapport)
Protokollsutdrag tandvårdsberedningen 2022-06-08 § 31
Yrkanden
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till tandvårdsberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut (bilaga).
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till den första attsatsen i Vänsterpartiets
tilläggsyrkande.
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 första attsatsen i
Vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer slutligen proposition på andra attsatsen i
Vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation

Catarina Wahlgren (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 den
första attsatsen i tilläggsyrkandet.
Expedieras till

Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 191
Förlängning av undantag för vites- och
tillgänglighetsbestämmelserna i sjukhusavtalen med akutsjukhusen
till och med 31 december 2022
HSN 2022-0715

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om förlängning av undantag för vitesbestämmelserna under
perioden 1 juli till 31 december 2022 i avtalen med Danderyds sjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus (HSN 2020-0488).
Ärendet innehåller även förslag på motsvarande förlängning i Vårdavtalet med Capio
S:t Görans sjukhus AB (HSN 2019-0402).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Yrkanden
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut.
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.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Perioden 1 juli till 31 december 2022 frångås vitesbestämmelserna som anges i
sjukhusavtalen med Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset,
Södersjukhuset och Södertälje sjukhus.
2. Perioden 1 juli till 31 december 2022 frångås vitesbestämmelserna som anges i
ingånget Vårdavtal med Capio S:t Görans sjukhus AB.

Reservation

Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 192
Förslag om vårdstrukturutredning samt förlängning av avtal med
Mandolean AB avseende specialiserad ätstörningsvård i Region
Stockholm
HSN 2021-0693

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med Mandolean AB
avseende specialiserad ätstörningsvård i Region Stockholm från och med den 18 juni
2018 till och med den 17 december 2022. Enligt avtalet har beställaren (Region
Stockholm) möjlighet att förlänga avtalet en eller flera gånger, upp till en maximal tid
av 24 månader. Beställaren föreslår att avtalet ska förlängas till och med den 30
november 2024 samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda strukturen för
ätstörningsvården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 42
Yrkanden
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (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. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda strukturen för den
subspecialiserade vården för ätstörning för att skapa en sammanhållen vård.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda vården för ätstörningar
avseende regional nivåstrukturering enligt principen lägsta effektiva

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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omhändertagandenivå.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda och vidta åtgärder hur
nuvarande vårdgivare inom hela den allmänpsykiatriska vården på kort sikt kan
bidra till ökad tillgänglighet till vård för personer med ätstörning.
4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Mandolean AB org nr 556717-7596, avseende specialiserad
ätstörningsvård i Region Stockholm för perioden från och med den 18 december
2022 till och med den 30 november 2024.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda förutsättningar för
framtida upphandling av ätstörningsvård i regionen.

Reservation

Catarina Wahlgren (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.
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§ 193
Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde
gällande ungdomsmottagningar
HSN 2020-1260

Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om att förlänga avtal mellan hälso-och sjukvårdsnämnden (HSN) och
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) gällande ungdomsmottagningar från och
med den 1 januari 2023 till den 31 december 2024.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Avtal för ungdomsmottagningar
Förlängning av avtal
Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Godkänna förlängning av avtal med SLSO gällande ungdomsmottagningar för
perioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2024.
2. Avdelningschef på närsjukvården får i uppdrag att underteckna
förlängningsavtalet.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 194
Avtal med KommSyn Stockholm, SLSO om
hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot
kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel
HSN 2021-2526

Ärendebeskrivning
I detta ärende föreslås att nytt avtal tecknas med KommSyn Stockholm, Stockholms
läns sjukvårdsområde (SLSO), som idag är leverantör av länsövergripande
hjälpmedelsverksamhet inom område kommunikation, kognition, syn och hörsel samt
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa avtal med SLSO.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Avtal med KommSyn Stockholm, SLSO, huvuddokument med tillhörande bilagor
Protokollsutdrag seniorvårdsberedningen 2022-06-08 § 53
Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till seniorvårdsberedningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Avtalet med KommSyn Stockholm, SLSO, avseende drift av länsövergripande
hjälpmedelsverksamhet godkänns.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal med KommSyn
Stockholm, SLSO, för perioden den 1 oktober 2022 till och med den 30
september 2025.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 195
Förlängning av avtal med SOS Alarm Sverige AB om prioriteringsoch dirigeringstjänst
HSN 2019-1745

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) tog beslut i juni 2016 att teckna avtal med SOS
Alarm Sverige AB avseende tjänsten prioritering och dirigering. Avtalet anger möjlig
förlängning två år åt gången, dock längst till 31 oktober 2024. Avtalet förlängdes till 31
oktober 2022. Parterna är överens om att förlänga avtalet till 31 oktober 2024.
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 hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med SOS Alarm Sverige AB, organisationsnummer 556159–5819 avseende
prioriterings- och dirigeringstjänster inklusive befintliga tilläggsavtal för perioden 1
november 2022 till och med 31 oktober 2024.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 196
Förlängning av avtal med Aleris Psykiatri AB, avseende psykiatrisk
vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i stadsdelarna
Spånga—Tensta och Rinkeby—Kista
HSN 2021-0355

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med Aleris
Psykiatri AB för avseende psykiatrisk vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i
stadsdelarna Spånga—Tensta och Rinkeby—Kista för perioden den 1 april 2021 till den
31 mars 2023. Enligt avtalet har beställaren möjlighet att förlänga avtalet en eller flera
gånger, upp till en maximal tid av 24 månader och föreslår att avtalet ska förlängas till
och med den 28 februari 2025.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 36
Yrkanden
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (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:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Aleris Psykiatri AB, organisationsnummer 556596—1587 avseende
psykiatrisk vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i stadsdelarna Spånga—
Tensta och Rinkeby—Kista för tiden för perioden den 1 april 2023 till och med den 28
februari 2025.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

26 (60)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

Reservation

Catarina Wahlgren (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
Aleris Psykiatri AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 197
Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB om öppen- och
sluten psykiatrisk specialistvård för vuxna i Region Stockholm
HSN 2021-0575

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med Capio
Hjärnhälsan AB om öppen- och sluten psykiatrisk specialistvård för vuxna under
perioden den 23 augusti 2018 till och med den 22 februari 2023. Enligt avtalet har
beställaren möjlighet att förlänga avtalet en eller flera gånger, upp till en maximal tid
av fyra år. Beställaren föreslår att avtalet ska förlängas till och med den 28 februari
2025.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 34
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (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:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Capio Hjärnhälsan AB, om öppen- och sluten psykiatrisk specialistvård
för vuxna i Region Stockholm för perioden 23 februari 2023 till den 28 februari 2025.

Reservation

Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.
Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 198
Förlängning av avtal med WeMind AB om psykiatrisk specialistvård
för vuxna med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i de norra
länsdelarna i Region Stockholm
HSN 2021-0686

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med WeMind AB
avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med svåra depressions- och/eller
ångesttillstånd i norra länsdelar i Region Stockholm för perioden den 1 april 2017 till
och med den 31 mars 2023. Enligt avtalet har beställaren möjlighet att förlänga avtalet
en eller flera gånger och föreslår att avtalet ska förlängas till och med den 28 februari
2025.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 38
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (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:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med WeMind AB avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med svåra
depressions- och/eller ångesttillstånd i norra länsdelen för perioden den 1 april 2023
till den 28 februari 2025.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation

Catarina Wahlgren (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
WeMind AB, Mottagning för vuxna med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i
norra länsdelar i Region Stockholm.
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

31 (60)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

§ 199
Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB om psykiatrisk
specialistvård för vuxna med svåra depressions- och/eller
ångesttillstånd i södra länsdelar i Region Stockholm
HSN 2021-1747

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med Capio
Hjärnhälsan AB avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med svåra depressionsoch/eller ångesttillstånd i södra länsdelar i Region Stockholm för perioden den 1 april
2017 till den 28 februari 2023. Enligt avtalet har beställaren möjlighet att förlänga
avtalet med en eller flera gånger och föreslår att avtalet ska förlängas till och med den
28 februari 2025.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 40
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (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:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Capio Hjärnhälsan AB, avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med
svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i södra länsdelen för perioden den 1 april
2023 till den 28 februari 2025.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation

Catarina Wahlgren (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
Capio Hjärnhälsan AB, mott för vuxna med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd
i södra länsdelen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 200
Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB avseende
psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i
Järfälla och Upplands-Bro
HSN 2019-0528

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med Capio
Hjärnhälsan AB avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt
områdesansvar i Järfälla och Upplands-Bro för perioden den 13 mars 2019 till den 13
september 2023. Enligt avtalet har beställaren möjlighet att förlänga avtalet med en
eller flera gånger och föreslår att avtalet ska förlängas till och med den 28 februari
2025.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 41
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (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:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med Capio Hjärnhälsan AB, avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med
geografiskt områdesansvar i Järfälla och Upplands-Bro för perioden den 14 september
2023 till den 28 februari 2025.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation
Catarina Wahlgren (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
Capio Hjärnhälsan AB, Järfälla/Upplands-Bro
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 201
Förlängning av avtal med PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri
Stockholm AB om specialiserad beroendevård
HSN 2021-1425

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med PRIMA Barnoch vuxenpsykiatri Stockholm AB om specialiserad beroendevård för perioden den 1
januari 2019 till den 31 december 2022. Enligt avtalet har beställaren möjlighet att
förlänga avtalet en eller flera gånger, upp till en maximal tid av 24 månader.
Beställaren föreslår att avtalet ska förlängas till och med den 31 december 2024.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 35
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) 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.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri Stockholm AB, om specialiserad
beroendevård för perioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2024.

Reservation

Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.

Deltar ej i beslut

Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Expedieras till
PRIMA barn- och vuxenpsykiatri i Stockholm AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 202
Förlängning av avtal med PRIMA Barn och vuxenpsykiatri
Stockholm AB avseende psykiatrisk öppenvård med geografiskt
områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen
HSN 2019-0527

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med PRIMA Barn
och vuxenpsykiatri Stockholm AB om psykiatrisk öppenvård med geografiskt
områdesansvar för perioden den 25 februari 2019 till och med den 25 augusti 2023.
Enligt avtalet har beställaren möjlighet att förlänga avtalet en eller flera gånger, upp till
en maximal tid av 24 månader. Beställaren föreslår att avtalet ska förlängas till och
med den 28 februari 2025.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 37
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) 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.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med PRIMA Barn och vuxenpsykiatri Stockholm AB om psykiatrisk
öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö
och Skärholmen för perioden den 26 augusti 2023 till den 28 februari 2025.

Reservation

Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Deltar ej i beslut

Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Expedieras till
PRIMA Barn och vuxenpsykiatri Stockholm AB
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 203
Förlängning av avtal med WeMind AB om psykiatrisk specialistvård
för vuxna med geografiskt områdesansvar för kommunerna Nacka,
Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn
HSN 2020-1398

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat att teckna avtal med WeMind AB
avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar för
kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn för perioden den 1
februari 2018 till den 31 mars 2023. Enligt avtalet har beställaren möjlighet att förlänga
avtalet en eller flera gånger och föreslår att avtalet ska förlängas till och med den 28
februari 2025.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag psykiatriberedningen 2022-06-09 § 39
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till psykiatriberedningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (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:
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att teckna avtal om förlängning av
vårdavtal med WeMind AB, avseende psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt
områdesansvar för kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn för
perioden den 1 april 2023 till den 28 februari 2025.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Reservation

Catarina Wahlgren (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
WeMind AB, Sydost
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 204
Yttrande över motion 2022:1 av Stellan Hamrin (V) om Region
Stockholms risk- och sårbarhetsanalys
HSN 2022-0330

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen, rotel 1 – finans-, fastighets- och servicerotel, har begärt att hälso- och
sjukvårdsnämnden ska yttra sig över motion 2022:1.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2022:1 av Stellan Hamrin (V) om Region Stockholms risk- och
sårbarhetsanalys
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2022:1 överlämnas till regionstyrelsen som nämndens
yttrande.

Reservation

Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 205
Yttrande över motion 2022:2 av Britt-Mari Canhasi (SD) och Gabriel
Kroon (SD) om att skjuta upp införandet av nytt vårdval för barnoch ungdomsmedicinsk öppenvård
HSN 2022-0331

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över en
motion gällande det nya vårdvalet för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård. I
motionen föreslår Britt-Mari Canhasi (SD) och Gabriel Kroon (SD) att införandet av det
nya vårdvalet för barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård skjuts upp, att barn- och
ungdomspsykiatrin och husläkarmottagningarna förstärks samt att
avtalsersättningarna för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar sänks.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Motion 2022:2 av Britt-Mari Canhasi (SD) och 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 hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Tjänsteutlåtande över motion 2022:2 överlämnas till regionstyrelsen som nämndens
yttrande.

Reservation

Gabriel Kroon (SD) reserverar sig mot beslutet.

Deltar ej i beslut

Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna inte deltar i beslutet.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

44 (60)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

§ 206
Yttrande över remiss Europeiska kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska
hälsodataområdet, COM (2022)
HSN 2022-0761

Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen önskar yttrande från hälso- och sjukvårdsnämnden inför
regionstyrelsens yttrande över Europeiska kommissionens förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet.
Socialdepartementet har erbjudit Region Stockholm att inkomma med remissvar inför
regeringens förhandlingar inför beslut om förordningen på EU-nivå. EUkommissionens förslag avser inrättande av en bindande förordning med successivt
genomförande under flera års tid.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) ”Proposal for a REGULATION OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Health Data
Space”
Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden antar hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande och överlämnar det till regionstyrelsen.

Särskilt uttalande

Catarina Wahlgren lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga).
Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 207
Komplettering av yttrande till Patientnämndens principärende
gällande situationen för patienter med hyperhidros
HSN 2021-2592

Ärendebeskrivning
Patientnämnden har inkommit med en begäran om komplettering till tidigare
patientnämndsärende (PaN A2109-00141) avseende behovet av att före beslut om
större organisatoriska förändringar inom vården, upprätta en dokumenterad risk- och
konsekvensanalys som särskilt beaktar patientperspektivet gällande
hyperhidrosvården.
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 hälsooch 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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§ 208
Svar på skrivelse från Jonas Lindberg (V) om rapportering av
vårdplatsläget
HSN 2022-0401

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Jonas Lindberg (V) att de
förtroendevalda fortlöpande ska få en så tydlig och rättvisande bild av vårdplatsläget
som möjligt.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Jonas Lindberg (V)
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) yrkar med instämmande av Talla Alkurdi (S) bifall till
skrivelsens attsatser.

Propositionsordning

Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Reservation

Catarina Wahlgren (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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§ 209
Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera om utebliven
ambulans på prio-1 larm i Nynäshamn
HSN 2022-0397

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Talla Alkurdi (S) m.fl. att hälsooch sjukvårdsförvaltningen återkommer med ett förslag på hur målet om att 75 procent
av de svårast sjuka ska få en ambulans inom 10 minuter ska återinföras. Detta baserat
på att ambulansen inte varit tillgänglig vid tidigare tillfälle pga. högbelastning i
Nynäshamn.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar med instämmande av Catarina Wahlgren (V) bifall till
skrivelsens attsatser.

Propositionsordning

Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälsooch 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.
Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

48 (60)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

§ 210
Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera om St. Eriks
ögonsjukhus och vårdvalsområdet ögonsjukvård
HSN 2022-0396

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden skriver Talla Alkurdi (S) m.fl. om
vårdval specialiserad ögonsjukvårds påverkan på S:t Eriks ögonsjukhus.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera
Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 211
Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) om privatfinansierad vård på
Karolinska universitetssjukhusområdet
HSN 2022-0398

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Talla Alkurdi (S) att uppdra åt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) att återkomma till nämnden med en rapport
om förekomsten och omfattningen av privat och privatfinansierad vård på Karolinska
universitetssjukhuset och sjukhusområdet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera
Yrkande
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Skrivelsen anses besvarad.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 212
Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet om att upphandla ytterligare två
närakuter i länet
HSN 2022-0538

Ärendebeskrivning
I en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Liberalerna, Moderaterna,
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet att hälso- och sjukvårdsdirektören
ska återkomma till nämnden med förslag om att upphandla och starta ytterligare två
närakuter för barn och vuxna enligt lag om offentlig upphandling samt återkomma till
nämnden med förslag på lokalisering av dessa två närakuter för barn och vuxna i de två
områden där behovet finns.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Miljöpartiet.
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).
3. Catarina Wahlgren (V) yrkar avslag på skrivelsens attsatser.
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på förslagen och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Föreslå regionstyrelsen att hemställa åt SLSO att utreda förutsättningarna för
etablering av nya närakuter i Skärholmen respektive Jakobsberg, där
Skärholmen har prioritet.
2. Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att återkomma till nämnden med
förslag på vidare hantering av de tillkommande närakuterna mot bakgrund av
det svar som kommer inkomma från SLSO som en följd av en sådan hemställan.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att återkomma med förslag på
upphandling av Närakut Järva och Närakut Handen.
4. Skrivelsen anses besvarad.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

51 (60)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

Reservation

Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.

Särskilt uttalande

Catarina Wahlgren (V) lämnar för V-ledamöterna ett särskilt uttalande (bilaga).
Gabriel Kroon (SD) lämnar ett särskilt uttalande (bilaga).

Deltar ej i beslut

Gabriel Kroon (SD) deltar ei i beslutet.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 213
Anmälan av delegationsbeslut
HSN 2021-2607

Ärendebeskrivning
I det här ärendet anmäls beslut, som har fattats på hälso- och sjukvårds-nämndens
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 hälsooch 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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§ 214
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 hälso-och 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 hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Redovisning av övriga anmälningsärenden godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 215
Anmälan av inkomna skrivelser
•
•
•

Skrivelse från Catarina Wahlgren (V) om frakturkedjor
Skrivelse från Vänsterpartiet angående en specialistutbildning för
sjuksköterskor inom neurologi
Skrivelse (S) om att granska digitala vårdgivaren hantering av patientdata i
Region Stockholm

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Inkomna skrivelse lämnas till förvaltningen för beredning.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 216
Byte av dag för hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i
november 2022
HSN 2021-1602

Ärendebeskrivning
Förslag att byta dag för hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november till
måndag den 21 november 2022, klockan 15.00.
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 hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Datum och tid för hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november ändras till
måndag den 21 november 2022 klockan 15.00.

Expedieras till

Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 217
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 att
ta emot somatiska 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 20212547) samt hänvisning till beslut om att tillfälliga direktavtal med geriatriska kliniker
enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut (HSN 2022-0234)
Yrkanden
Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordförande Anna Starbrink (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar enligt det.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar tillfälligt avtal om utvidgat uppdrag för
omhändertagande av icke-geriatriska patienter med Aleris närsjukvård AB
organisationsnummer 556743-1951, och med Stiftelsen Stockholms sjukhem
organisationsnummer 802002-9818.
2. Beslutet gäller från 15 juni 2022 fram till och med 31 december 2022.
3. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att underteckna avtalen.

Expedieras till
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.

57 (60)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

PROTOKOLL
2022-06-14

[HSN 2022-0165]

§ 218
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Ahlsson informerar om följande; läget i vården
vad gäller Covid-19, förberedelser gällande vaccination mot Covid-19 under hösten,
sommarplaneringen i vården, pågående IT-störning samt flytt av gynakut på
Södersjukhuset.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 219
Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 220
Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans
sjukhus AB samt inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t
Görans sjukhus
HSN 2022-0150

Ärendebeskrivning
Avtalen mellan Region Stockholm och Capio AB (Capio) respektive Capio S:t Görans
sjukhus AB (Bolaget) avseende vården vid S:t Görans sjukhus löper ut den 4 januari
2026. I ärendet föreslås att Region Stockholm genom det optionsavtal, och tillhörande
aktieöverlåtelseavtal, som ingåtts med Capio påkallar köpoptionen för att köpa tillbaka
aktierna i Bolaget med tillträde den 4 januari 2026. Återköpet är ett nödvändigt första
steg för att säkerställa fortsatt akutsjukvård vid S:t Görans sjukhus efter att avtalen har
löpt ut. I ärendet föreslås även att Bolaget ingår i kommande upphandling av S:t
Görans sjukhus och säljs vidare av Region Stockholm till vinnande anbudsgivare.
Därtill föreslås inriktning för avtalslängd i ärendet och att hälso- och
sjukvårdsdirektören i enlighet med budget för 2022 får i uppdrag att återkomma med
förslag på upphandlingsdokument.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Yrkande
1. Ordförande Anna Starbrink (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2. Catarina Wahlgren (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut (bilaga).
3. Talla Alkurdi (S) yrkar bifall till eget förslag till tilläggsbeslut (bilaga).
Propositionsordning
Ordförande Anna Starbrink (L) ställer först proposition 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
tilläggsyrkande och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår det.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
1. Föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att påkalla
köpoptionen i enlighet med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio
AB undertecknat den 11 april 2012, med ett tillägg undertecknat den 4 mars
2019, för att köpa tillbaka 2.999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med
tillträde den 4 januari 2026.
2. Föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att uppdra hälsooch sjukvårdsnämnden att påkalla köpoptionen i enlighet med
regionfullmäktiges beslut och ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med
optionsavtal och tillhörande aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och
Capio AB undertecknat den 11 april 2012.
3. Föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att försäljning av
2.999 aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i enlighet med vad som
anges i detta ärende i den upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus som
hälso- och sjukvårdsnämnden uppdragits att genomföra i budget 2022 för
Region Stockholm.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande under förutsättning av
regionfullmäktiges beslut:
4. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påkalla köpoptionen i enlighet
med optionsavtal mellan Region Stockholm och Capio AB samt ansvara för
erforderliga åtgärder i enlighet med optionsavtal och tillhörande
aktieöverlåtelseavtal mellan Region Stockholm och Capio AB undertecknat den
11 april 2012.
5. Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till nämnden med
upphandlingsdokument för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus.
6. I det fortsatta arbetet med upphandlingsdokument för upphandlingen av
vården vid S:t Görans sjukhus ska inriktningen vara att kommande vårdavtal
ska gälla minst åtta år med ensidig rätt för Region Stockholm till förlängning
omfattande minst fyra år.

Reservation

Catarina Wahlgren (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Talla Alkurdi (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet att avslå
tilläggsyrkandet.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Akten

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Ärende 4
HSN 2022-0552
Bilaga § 187 HSN 220614

Regionalt ställningstagande till nationell målbild för 1177
1177 är en bärande del av sjukvårdens infrastruktur och som sådan bör den
bedrivas i egen regi. Tjänsten är en nyckelfunktion i sjukvårdssystemet.
1177 måste utvecklas och Region Stockholm måste kliva fram för att leda
utvecklingen. Många upplever idag att det är svårt att komma i kontakt med
vården. Det känns som att du behöver armbåga dig fram för att få vård eller
rådgivning. Detta måste förändras. Vården måste bli mer lättillgänglig och
komma närmare stockholmarna. Ett viktigt led i detta är att utveckla 1177
Vårdguiden. 1177 ska vara medborgarens väg in i vården och det ska vara
självklart att vända sig hit för att få råd och hänvisas till rätt vårdnivå. Ett
förstärkt uppdrag måste ges till 1177 och Alltid Öppet för att utveckla de
digitala och digifysiska tjänsterna i regionens regi.
Det upphandlade 1177 Vårdguiden har präglats av en rad skandaler. År
2019 framkom att känsliga patientuppgifter från miljontals samtal via en
underleverantör legat öppet som ljudfiler på servrar ända sedan 2013.
Hanteringen var dessutom rättsligt osäkert, då underleverantören i Thailand
hade åtkomst till patientuppgifterna.
Socialdemokraterna ser med oro på att Region Stockholm har valt en helt
annan väg än övriga landet. Regionala särlösningar spär på ett splittrat
sjukvårdssystem där Region Stockholm hamnar utanför det nationella
utvecklingsarbetet gällande 1177 Vårdguiden. Regionrevisorerna har
tidigare under året lyft just kritik mot otydligheten i regionens relation till
Ineras utvecklingsarbete, då Region Stockholm finansierar Inera utan att ta
del av de gemensamma lösningarna. En anledning till detta uppges vara att
Region Stockholm premierar att låta privata vårdgivare tillhandahålla egna
lösningar istället för att prioritera samordning och enhetlighet för patienten.
Kritisk infrastruktur för hälso- och sjukvården bör drivas i egen regi.
Socialdemokraterna menar därför att hälso- och sjukvårdsförvaltningen bör
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ges i uppdrag att gå vidare med en gemensam nationell lösning i samverkan
med Inera. Om detta inte är möjligt bör istället möjligheten till att bedriva
hela sjukvårdsrådgivningen i egen regi, inklusive IT-tjänst, ses över.
Stockholm har idag kortare väntetider till 1177 än övriga landet, det är
positivt och behöver värnas även vid en annan driftsform. Vi menar att
tjänsten bör utvecklas för att få en närmare samverkan med regionens
vårdgivare. Det bör framöver vara möjligt att även starta videosamtal via
1177 samt få en bokad tid på den vårdcentral där man är listad. Detta och
övrig utveckling av tjänsten menar vi skulle underlättas av en
egenregiverksamhet.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
Att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att utreda
möjligheten att integrera regionens hänvisningsstöd med
Ineras tekniska plattform

Att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma
med förslag om att återta driften av IT-tjänst i egen regi om en
lösning inte går att finna med Inera
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Ärende nr 4
HSN 2022-0552
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Regionalt ställningstagande till nationell målbild för 1177

Man ska som medborgare få hälsorådgivning baserat på ens vårdbehov, inte efter enskilda
företags vinstintressen. Vänsterpartiet anser därför att 1177 ska drivas i egen regi.
När tjänsten idag ersätts under ackord-liknande former, där fler samtal genererar mer pengar
blir förvisso väntetiderna kortare men kvalitén sämre. Enligt ordförande för
distriktsläkarföreningen kan denna ersättningsform även bidra till att öka andelen lättvindiga
hänvisningar till akutmottagning, då varje medarbetare får betalt per samtal och det därför är
lönsamt om samtalen går fort. I Stockholm hänvisas fyra av tio som ringer 1177 till
akutmottagning, något som enligt ordföranden för distriktsläkarföreningen menar vården inte
skulle klara av (https://www.svd.se/a/39RJzX/skulle-bli-vardkollaps-om-alla-foljde-raden).
Vård i offentlig regi och som är demokratiskt styrd, är något helt annat än privata vårdföretag
som drivs av vinstintresse. 1177 är ingången i vården och måste därför hänga ihop med
regionens egen hälso- och sjukvård. Att säkra att 1177 handhas i egen regi är att garantera
oberoende.
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Ärende 5
HSN 2022-0713
Bilaga § 188 HSN 220614

Reviderad riktlinje för kvalitet och patientsäkerhet i det
försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms
ledningssystem
Att införa av rehabiliteringskoordinatörer i det försäkringsmedicinska
arbetat har varit en bra åtgärd för att förbättra sjukskrivningsprocessen för
den enskilde. Vi ser positivt på att vårdgivarens roll och ansvar tydliggörs i
de reviderade riktlinjerna för kvalitet och patientsäkerhet i det
försäkringsmedicinska arbetet enligt Region Stockholms ledningssystem. Vi
ser dock en farhåga att det nya ansvaret kommer att resultera i ökad
administration som åläggs verksamheterna. Vi är även kritiska till att
uppdraget inte har samverkats bättre med de fackliga organisationerna för
att införandet ska kunna ske på bästa sett.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

återremittera ärendet

att

hälso- och sjukvårdsförvaltningen återkommer till nämnden
med ett förslag på hur uppdraget ska hantera och minimera
risken för ökad administration för vårdgivarna i samband med
införandet
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Ärende nr 6
HSN 2020-0974
Bilaga § 189 HSN 220614

Uppföljning av besparingar inom hjälpmedelsområdet
Personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning har många utgifter för vård,
sjukresor och hjälpmedel. Många av dem kan på grund av sin sjukdom inte arbeta, eller inte
arbeta heltid och har därför ofta lägre inkomster. Att koalitionen har lyckats spara in finanser
på bekostnad av att dessa personer ur egen fick fått betala, eller fått avstå från att använda sig
av hjälpmedel för att man inte haft råd att betala för dem, är inget att mål att fira. Det är en
orättvis politik som slår nedåt och den kan Vänsterpartiet inte ställa sig bakom.
Rapporten visar att förskrivningen av vissa hjälpmedel som efter att de belagts med
egenavgift har minskat, vilket bland annat betyder att regionen sparat pengar. Men ingen
funktionsrättskonsekvensbeskrivning har gjorts. Hur har egenavgifterna påverkat
hjälpmedelsanvändarna själva – har de avstått från hjälpmedel som de egentligen hade behövt,
eller har de fått avstå från annat i livet för att ha råd med nödvändiga hjälpmedel? Vad har det
inneburit för kostnader i form av hälsa och livskvalitet?
Ett illustrativt exempel är att förskrivningen av skoinlägg minskade med 26% efter att
egenavgift på dessa införts, samtidigt ökade förekomsten av fotsår hos personer med diabetes.
Det ger en fingervisning om vilka hälsokonsekvenser som åtstramningar för personer med låg
inkomst och hjälpmedelsbehov kan få. Andra allvarliga följder av att inte ha råd med de
hjälpmedel man har behov av är att man tappar vissa fysiska funktioner som förutom ett
enskilt lidande, kan leda till förlorad arbetsförmåga eller försvåra återgång till arbete.
Förvaltningen hävdar att det ”låga antalet” personer som kommit upp i frikortsnivå inte
motiverar ett återinförande av högkostnadsskydd för hjälpmedel. Samtidigt har man via
åtstramningarna sparat in 10 miljoner utöver målet som likväl skulle kunna motivera ett
återinförande. Att med en budget på 1575 miljoner spara in på högkostnadsskyddet för 800
personer med hjälpmedelsbehov kan inte vara en väsentlig del av regionens budget.
Vi ser just nu den högsta inflationen på drygt 30 år. Höga matpriser och höjda räntor påverkar
många och slår framför allt hårt mot de som lever på marginalen inte har mycket att röra sig
med. Egenavgiften var en dålig idé från början och lämpar sig synnerligen illa i dagen läge.
Vi i Vänsterpartiet vänder oss emot de åtstramningskrav som den blågröna koalitionen ställer
på sjukvården i regionen. Istället för att skära ner vill vi stärka resurserna till primärvården
och akutsjukhusen för att skapa förutsättningar för en välfungerande, effektiv och jämlik vård.
I dagsläget försvinner stora summor av skattebetalarnas pengar ner i fickorna på privata
vårdkapitalister genom vårdvalssystem och upphandlingar. Det finns stora effektivitetsvinster
att hämta hem genom att regionen återtar kontrollen över dessa verksamheter. Det är en bättre
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väg att gå än att vältra över kostnader på brukare och patienter som i många fall redan
befinner sig i en ekonomiskt utsatt situation.
Därför yrkar Vänsterpartiet:
att egenavgifterna ska för hjälpmedel ska tas bort
att högkostnadsskyddet för hjälpmedel ska återinföras
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2022-06-14
Ärende 6 HSN 2020-0974

Liberalerna
Kristdemokraterna
Moderaterna
Centerpartiet
Miljöpartiet
Bilaga § 189 HSN 220614
Särskilt uttalande gällande 6 Uppföljning av besparingar inom hjälpmedelsområdet HSN 2020-0974
När regionfullmäktige den 17 november 2020 beslutade om att införa egenavgifter på vissa
hjälpmedel så lovade den blågröna koalitionen att göra en översyn av effekterna av beslutet. Utifrån
det har hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort en gedigen uppföljning. Uppgifter har inhämtats från
förskrivare, representanter för brukarorganisationer samt från enskilda personer som har kontaktat
förvaltningen.
De åtgärder som togs syftade till att dämpa den kraftiga kostnadsutvecklingen på
hjälpmedelsområdet. Den blågröna koalitionen ser det som mycket positivt att hjälpmedel som inte
längre används har lämnats tillbaka. Översynen visar också att det verkar finnas en glidning av hur
förskrivningskriterierna följs. För att undvika undanträngningseffekter är det av största vikt att rätt
personer får rätt hjälpmedel. Även när det gäller andra möjliga risker och negativa effekter som
uppföljningen belyser så kommer den blågröna koalitionen att bevaka frågorna framöver. Översynen
som har presenterats kommer att utgöra ett viktigt underlag för politiken i det fortsatta arbetet. Det
är vår uppfattning att invånare i Region Stockholm ska ha tillgång till de hjälpmedel man behöver.
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SÄRSKILT UTTALANDE
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Ärende 6
HSN 2020-0974

Bilaga § 189 HSN 220614

Särskilt uttalande gällande Uppföljning av besparingar inom
hjälpmedelsområdet
Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på att det moderatledda styret har
tvingat de allra mest utsatta stockholmarna att betala priset för en skenande
kostnadsutveckling inom den privata vården. Nedskärningar i hjälpmedel till
barn har genomförts istället för att motverka att skattepengar försvinner till
nätläkare eller konsulter.
Socialdemokraterna menar vidare att utredningen inte i tillräcklig
utsträckning går igenom de medicinska konsekvenserna av
hjälpmedelsnedskärningarna. Därmed menar vi att det fortfarande saknas en
grundläggande konsekvensanalys av Moderaternas nedskärningar. Det är
även anmärkningsvärt att en konsekvensanalys kommer över ett och ett
halvt år efter att beslutet har tagits.
Att utredningen visar att 800 personer har nyttjat högkostnadsskyddet visar
på att det verkligen rör sig om en grupp med de allra största behoven.
Socialdemokraterna menar därför att ett högkostnadsskydd för tekniska
hjälpmedel bör återinföras för att återigen förbättra den ekonomiska
tryggheten för de med allra störst behov. Det rör sig om oerhört små
kostnader för regionen, som kan ha stor inverkan på den enskildes ekonomi.
Med anledning av detta deltar inte Socialdemokraterna i beslutet
Talla Alkurdi m.fl. (S)
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Stärkt ledning och styrning av nödvändig tandvård
Vänsterpartiet ställer sig positivt till att förvaltningen inte vill gå vidare med LOV i detta
ärende, utan istället väljer att invänta nationellt beslut om ett övertagande från
försäkringskassan av den nödvändiga tandvården. LOV stävjar inte felaktiga faktureringar
eller annat fusk och försvårar dessutom möjligheten att stärka styrningen och
resursfördelningen av nödvändig tandvård från marknaden till politiken.
Den avreglerade tandvårdsmarknaden har öppnat upp dörrarna för omfattande fusk och fiffel
med skattebetalarnas pengar. Det tydliggjordes bland annat för några år sedan då en kontroll
av en mindre andel företagsredovisningar av nödvändig tandvård gjordes, och visade att äldre
och sköra patienter hade utsatts för lidande genom att ha fått onödiga behandlingar. I andra
fall hade patienter fått lida av att de inte fått de nödvändiga behandlingar som företaget påstod
att de hade fått. Vänsterpartiet menar att företag som fått bidrag för behandlingar som inte
utförts eller som på annat sätt fuskat med redovisning eller vård, bör få rättsliga åtgärder i
form av polisanmälan och obligatorisk rapport till inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Åtgärderna mot vårdgivare inom tandvården som misskött sig och i vissa fall ägnat sig åt rent
bedrägeri måste på alla sätt förstärkas. För transparens och insyn bör det även förtydligas vad
den utökade granskningsfunktionen har för roll och vilka befogenheter den får.
Det allvarliga fusket leder förutom risker för patienterna också till att tilltron för tandläkare i
allmänhet skadas, vilket är allvarligt för den majoritet tandläkare som är seriösa i sin
yrkesutövning och följer regelverket. Fusket kostar dessutom stora pengar, inte minst inom
den del som är regionfinansierad nödvändig tandvård. Det handlar om allvarlig kriminalitet
och bör bemötas därefter.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att praxis vid upptäckt fusk och missfakturering ska vara att rapportera vårdgivaren till IVO
och försäkringskassan samt upprätta polisanmälan
att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att planera och påbörja arbetet med att utöka
antalet granskningstandläkare till minst två heltidstjänster
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Ärende nr 8
HSN 2022-0715
Bilaga § 191 HSN 220614

Förlängning av undantag för vites- och tillgänglighetsbestämmelserna i sjukhusavtalen
med akutsjukhusen till och med 31 december 2022
Sjukhus som tampas med budgetbesparingar, personalbrist och långa vårdköer hjälps inte av
att bli belagda med viten. De ger i stället upphov till fintar i bokföringen för att man vill
undgå att bli av med ersättningen då man inte klarar av att leva upp till vårdgarantin. Slopa
vites-systemet som inte löser något för våra redan pressade sjukhus i regionen.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att vitena permanent avlägsnas från sjukhusavtalen
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Ärende nr 9
HSN 2021-0693
Bilaga § 192 HSN 220614

Förslag om vårdstrukturutredning samt förlängning av avtal med Mandolean AB
avseende specialiserad ätstörningsvård i Region Stockholm
Vänsterpartiet ser positivt på att man vill utreda hur strukturen för ätstörningsvården i
regionen ska se ut. Kritik har länge riktats mot bolaget Mandolean AB, bland annat rörande
evidensläget för den metod som används, samt att de tycks ta in privatbetalande
patienter (https://www.etc.se/inrikes/ex-patienten-mandometerklinikens-behandling-aerskadlig). Att låta betalningsförmåga gå före behov strider mot hälso-sjukvårdslagen, och
verksamheter som tillåtit det ske måste upphöra med detta och noggrant granskas.
Personer med ätstörningar får idag vänta länge med att få hjälp på grund av de långa
vårdköerna. Att få behandling i tid är imperativt för att sjukdomen inte ska förvärras, därför
måste köerna kortas, förslagsvis genom att utöka Stockholms Centrum för Ätstörningars
(SCÄ) verksamhet för att tillmötesgå det uppdämda behovet. Att utökningen sker i egen regi
är viktigt för att säkra likvärdig tillgång till vård för alla patienter i regionen, oavsett storlek
på plånboken.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att i avtalet med mandolean AB föra in en
klausul om att vårdgivaren inte får ta emot privat- eller försäkringsbetalande patienter
att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att tillsätta en medicinsk revision av Mandolean
AB:s verksamhet avseende verksamhetens metod och kvalitet där patienternas perspektiv
tydligt beaktas
att hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att planera och påbörja arbetet för att Stockholms
Centrum för ätstörningar (SCÄ) ska få ytterligare en verksamhet i region
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2022-06-14

Ärende 9
HSN 2021-0693
Bilaga § 192 HSN 220614

Förslag om vårdstrukturutredning samt förlängning av avtal med
Mandolean AB avseende specialiserad ätstörningsvård i Region
Stockholm
Den specialiserade ätstörningsvården har stor problematik med dålig
tillgänglighet i Region Stockholm. Vårdköerna för svårt sjuka patienter är
ett mycket allvarligt problem som riskerar att bli en fråga om liv och död. I
en sådan situation blir frågan om vård efter behov enligt hälso- och
sjukvårdslagen oerhört viktig. Ingen patient ska kunna gå före i kön. Istället
behöver den offentligt drivna vården kraftsamla vårdprofessionerna samt få
tillräckligt med ekonomiska resurser för att korta vårdköerna.
Med anledning av detta föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att komplettera avtalet
med om förlängning av vårdavtal med Mandolean AB org nr
556717-7596 med att inga försäkringspatienter får tas emot av
vårdgivaren.
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Ärende nr 13 -20
Bilaga §§ 196-203

Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet
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Ärende 13
HSN 2021-0355
Bilaga § 196 HSN 220614

Förlängning av avtal med Aleris Psykiatri AB, avseende psykiatrisk
vård för vuxna med geografiskt områdesansvar i stadsdelarna
Spånga—Tensta och Rinkeby-Kista
Patienter inom psykiatrin har ofta ett stort behov av en trygg och långsiktig
vårdkontakt med kontinuitet över tid. Återkommande behandlingar riskerar
att gå ut över denna kontinuitet då regelbundna aktörsbyten för att
verksamheter snabbt förändrar och personal byt ut. Detta kan i värsta fall få
negativa konsekvenser för patienternas behandling och vård.
Socialdemokraterna menar därför att det kan finnas argument för att den
psykiatriska vården i första hand bör bedrivas i egen regi. Vi anser
emellertid att den framtida driftsformen för den psykiatriska öppen- och
slutenvården behöver utredas vidare för att i största möjliga mån baseras på
fakta. Det är av största viktig att val av driftsform görs utifrån vad som bäst
gagnar patienternas möjlighet till en trygg, sammanhållen och jämlik
sjukvård.
Socialdemokraternas deltar alltså sammanfattningsvis i dagens beslut om att
förlänga nuvarande avtal men menar att den framtidadriftsformen för
psykiatrin behöver utredas grundligt.
Mot bakgrund till ovanstående föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den
framtida driftsformen för psykiatrin samt återkomma med
utredningsresultatet i god tid inför en eventuell ny upphandling
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Ärende nr 13 -20
Bilaga §§ 196-203

Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet
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Ärende 14
HSN 2021-0575
Bilaga § 197 HSN 220614

Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB om öppen- och sluten
psykiatrisk specialistvård för vuxna i Region Stockholm
Patienter inom psykiatrin har ofta ett stort behov av en trygg och långsiktig
vårdkontakt med kontinuitet över tid. Återkommande behandlingar riskerar
att gå ut över denna kontinuitet då regelbundna aktörsbyten för att
verksamheter snabbt förändrar och personal byt ut. Detta kan i värsta fall få
negativa konsekvenser för patienternas behandling och vård.
Socialdemokraterna menar därför att det kan finnas argument för att den
psykiatriska vården i första hand bör bedrivas i egen regi. Vi anser
emellertid att den framtida driftsformen för den psykiatriska öppen- och
slutenvården behöver utredas vidare för att i största möjliga mån baseras på
fakta. Det är av största viktig att val av driftsform görs utifrån vad som bäst
gagnar patienternas möjlighet till en trygg, sammanhållen och jämlik
sjukvård.
Socialdemokraternas deltar alltså sammanfattningsvis i dagens beslut om att
förlänga nuvarande avtal men menar att den framtidadriftsformen för
psykiatrin behöver utredas grundligt.
Mot bakgrund till ovanstående föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den
framtida driftsformen för psykiatrin samt återkomma med
utredningsresultatet i god tid inför en eventuell ny upphandling
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Ärende nr 13 -20
Bilaga §§ 196-203

Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet

48 / 100
1 (1)
Hälso- och sjukvårdsnämnden

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT
2022-06-14

Ärende 15
HSN 2021-0686
Bilaga § 198 HSN 220614

Förlängning av avtal med WeMind AB om psykiatrisk specialistvård
för vuxna med svåra depressions- och/eller ångesttillstånd i de norra
länsdelarna i Region Stockholm
Patienter inom psykiatrin har ofta ett stort behov av en trygg och långsiktig
vårdkontakt med kontinuitet över tid. Återkommande behandlingar riskerar
att gå ut över denna kontinuitet då regelbundna aktörsbyten för att
verksamheter snabbt förändrar och personal byt ut. Detta kan i värsta fall få
negativa konsekvenser för patienternas behandling och vård.
Socialdemokraterna menar därför att det kan finnas argument för att den
psykiatriska vården i första hand bör bedrivas i egen regi. Vi anser
emellertid att den framtida driftsformen för den psykiatriska öppen- och
slutenvården behöver utredas vidare för att i största möjliga mån baseras på
fakta. Det är av största viktig att val av driftsform görs utifrån vad som bäst
gagnar patienternas möjlighet till en trygg, sammanhållen och jämlik
sjukvård.
Socialdemokraternas deltar alltså sammanfattningsvis i dagens beslut om att
förlänga nuvarande avtal men menar att den framtidadriftsformen för
psykiatrin behöver utredas grundligt.
Mot bakgrund till ovanstående föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den
framtida driftsformen för psykiatrin samt återkomma med
utredningsresultatet i god tid inför en eventuell ny upphandling
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Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet
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Ärende 16
HSN 2021-1747

Bilaga § 199 HSN 220614

Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB om psykiatrisk
specialistvård för vuxna med svåra depressions- och/eller
ångesttillstånd i södra länsdelar i Region Stockholm
Patienter inom psykiatrin har ofta ett stort behov av en trygg och långsiktig
vårdkontakt med kontinuitet över tid. Återkommande behandlingar riskerar
att gå ut över denna kontinuitet då regelbundna aktörsbyten för att
verksamheter snabbt förändrar och personal byt ut. Detta kan i värsta fall få
negativa konsekvenser för patienternas behandling och vård.
Socialdemokraterna menar därför att det kan finnas argument för att den
psykiatriska vården i första hand bör bedrivas i egen regi. Vi anser
emellertid att den framtida driftsformen för den psykiatriska öppen- och
slutenvården behöver utredas vidare för att i största möjliga mån baseras på
fakta. Det är av största viktig att val av driftsform görs utifrån vad som bäst
gagnar patienternas möjlighet till en trygg, sammanhållen och jämlik
sjukvård.
Socialdemokraternas deltar alltså sammanfattningsvis i dagens beslut om att
förlänga nuvarande avtal men menar att den framtidadriftsformen för
psykiatrin behöver utredas grundligt.
Mot bakgrund till ovanstående föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den
framtida driftsformen för psykiatrin samt återkomma med
utredningsresultatet i god tid inför en eventuell ny upphandling
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Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet
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Ärende 17
HSN 2019-0528

Bilaga § 200 HSN 220614

Förlängning av avtal med Capio Hjärnhälsan AB avseende psykiatrisk
öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar i Järfälla och
Upplands-Bro
Patienter inom psykiatrin har ofta ett stort behov av en trygg och långsiktig
vårdkontakt med kontinuitet över tid. Återkommande behandlingar riskerar
att gå ut över denna kontinuitet då regelbundna aktörsbyten för att
verksamheter snabbt förändrar och personal byt ut. Detta kan i värsta fall få
negativa konsekvenser för patienternas behandling och vård.
Socialdemokraterna menar därför att det kan finnas argument för att den
psykiatriska vården i första hand bör bedrivas i egen regi. Vi anser
emellertid att den framtida driftsformen för den psykiatriska öppen- och
slutenvården behöver utredas vidare för att i största möjliga mån baseras på
fakta. Det är av största viktig att val av driftsform görs utifrån vad som bäst
gagnar patienternas möjlighet till en trygg, sammanhållen och jämlik
sjukvård.
Socialdemokraternas deltar alltså sammanfattningsvis i dagens beslut om att
förlänga nuvarande avtal men menar att den framtidadriftsformen för
psykiatrin behöver utredas grundligt.
Mot bakgrund till ovanstående föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den
framtida driftsformen för psykiatrin samt återkomma med
utredningsresultatet i god tid inför en eventuell ny upphandling
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Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet
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Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet
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Ärenden 13-20 Förlängning av avtal psykiatri
Vänsterpartiet är generella motståndare till vårdval, och har därför inte deltagit i
avtalsbesluten rörande dessa upphandlingar. Vi konstaterar att sedan vårdvalens införande
2009 har byråkratin i regionen växt avsevärt och sjukvården har ännu mer ekonomiserats. Allt
handlar plötsligt om finanser och patienter blir till intäkter för vårdgivare. Den psykiatriska
vården ska styras och planeras efter ett helhetsperspektiv där styrning såväl geografiskt som
resursmässigt bör ske efter principerna om jämlik vård och vård efter behov. För att uppnå
detta behöver ansvaret för styrning och resursfördelning stärkas och förflyttas från marknaden
till politiken. Grunden i hälso- och sjukvården ska vara ett nätverk runt patienten, vilket
kräver en sammanhållen helhet som gör det lätt för patienten att hitta rätt. Vår
grundinställning är att vården i huvudsak ska drivas i egen regi, inte minst för att undvika
resursslöseri i form av onödiga kostnader och byråkrati, detta är dock något som på grund av
marknadiseringen av sjukvården i Stockholm bör ske successivt för att nuvarande system inte
ska kapsejsa.

Vänsterpartiet föreslår därför i följande tilläggsbeslut:
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att påbörja arbetet för att den psykiatriska
specialistvården ska övertas i egen regi när avtalen gått ut
att verksamheterna ska övergå till lokala intraprenader för att förstärka det lokala
personalinflytandet
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Ärende 20
HSN 2020-1398
Bilaga § 203 HSN 220614

Förlängning av avtal med WeMind AB om psykiatrisk specialistvård
för vuxna med geografiskt områdesansvar för kommunerna Nacka,
Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn
Patienter inom psykiatrin har ofta ett stort behov av en trygg och långsiktig
vårdkontakt med kontinuitet över tid. Återkommande behandlingar riskerar
att gå ut över denna kontinuitet då regelbundna aktörsbyten för att
verksamheter snabbt förändrar och personal byt ut. Detta kan i värsta fall få
negativa konsekvenser för patienternas behandling och vård.
Socialdemokraterna menar därför att det kan finnas argument för att den
psykiatriska vården i första hand bör bedrivas i egen regi. Vi anser
emellertid att den framtida driftsformen för den psykiatriska öppen- och
slutenvården behöver utredas vidare för att i största möjliga mån baseras på
fakta. Det är av största viktig att val av driftsform görs utifrån vad som bäst
gagnar patienternas möjlighet till en trygg, sammanhållen och jämlik
sjukvård.
Socialdemokraternas deltar alltså sammanfattningsvis i dagens beslut om att
förlänga nuvarande avtal men menar att den framtidadriftsformen för
psykiatrin behöver utredas grundligt.
Mot bakgrund till ovanstående föreslår socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den
framtida driftsformen för psykiatrin samt återkomma med
utredningsresultatet i god tid inför en eventuell ny upphandling
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Ärende nr 23
HSN 2022-0761
Bilaga § 206 HSN 220614

Yttrande över remiss Europeiska kommissionens förslag till förordning till
Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet COM
(2022)

Vänsterpartiet ser många av digitaliseringens möjligheter, men också dess risker.
Digitalisering är flera saker. Det är praktiska journalsystem, möjlighet att komma i kontakt
med vården och sina egna hälsouppgifter genom digitala kanaler, det är digitala beslutstöd
och det är ett insamlande av data och information. Det är viktigt att inte vara naiv inför de
intressen som finns i insamlandet av svensk hälsodata och register. Flera regioner har tidigare
anmälts för att ha utlämnat patientuppgifter till utländska stater och bolag utan att patienter
informerats. Centralt är att patienternas integritet måste skyddas och att hälsodatan inte
hamnar i händerna på olika bolag.
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Svar på skrivelse av Jonas Lindberg (V) om 1177 om rapportering av vårdplatsläget

Vänsterpartiet yrkar:
Att skrivelsens att-satser bifalles.
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Ä26
HSN 2022-0397
Bilaga § 209 HSN 220614

Svar på skrivelse från Talla Alkurdi (S) med flera om utebliven
ambulans på prio-1 larm i Nynäshamn
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

bifalla skrivelsens att-satser

Talla Alkurdi (S) m.fl.
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Ärende 29
HSN 2022-0538
Bilaga § 212 HSN 220614

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet om att upphandla
ytterligare två närakuter i länet

Efter 16 år av Moderaternas styre fördelas vården i vår region i hög grad
efter marknadens jakt på lönsamhet istället för efter patienternas behov av
vård. Detta har lett till att stora delar av vårt län saknar grundläggande vård,
inte minst till på kvällar och helger till följd av att husläkarjourerna stängdes
under 2020/2021.
Socialdemokraterna menar att närakuterna måste bli en del av den ordinarie
vårdstrukturen snarare än att vara frikopplade från såväl primärvård som
akutsjukhusen. Närakuterna fyller till viss del behov som i högre
utsträckning hade kunnat hanteras av vårdcentralerna om dessa haft mer
resurser samt om fler stockholmare faktiskt hade haft en fast husläkare.
Socialdemokraterna menar därför att närakuternas funktion i
sjukvårdssystemet behöver tydliggöras för att säkerställa en bibehållen
kontinuitet på vårdcentralerna samtidigt som sjukhusens akutmottagningar
kan avlastas. Strukturen bör även utredas för att säkerställa rätt fördelning
över länet.
Socialdemokraterna har länge velat se ett närsjukhus i Skärholmen. Ett
närsjukhus i Skärholmen som samlar vårdplatser, viss specialiserad vård och
en närakut samt ges förutsättningar för att jobba mer hälsofrämjande och
förebyggande i närområdet vore en viktig insats för en mer jämlik hälsa i
Stockholmsregionen. Vi menar därför att ett sammanhållet närsjukhus bör
prioriteras snarare än endast en närakut. En målbild för detta bör vara
närsjukhuset i Angered.
Vården i Järfälla behöver utvecklas, inte minst utifrån att det blågröna styret
planerar att stänga BUP Jakobsberg samt att kommunens gynmottagning har
stängt under mandatperioden. Socialdemokraterna menar att det är viktigt
med vård på kvällar och helger i Järfälla, men menar samtidigt att
utredningen av en ny närakut bör beakta att ett nytt närsjukhus ska byggas i
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Barkarby och stå färdigt 2026/2027. Det är av stor vikt att vården i Järfälla
kommun är sammanhållen och att en ny närakut har en nära koppling till
den övriga vården.
Socialdemokraterna är vidare kritiska mot att närakuterna i Järva och
Handen ska upphandlas och privatiseras i stället för att fortsatt drivas i
SLSO:s regi.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:
att

föreslå regionstyrelsen att hemställa åt SLSO att utreda
förutsättningarna för etablering av närakuter i Skärholmen
respektive Jakobsberg, där Skärholmen har prioritet.

att

hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att återkomma till
nämnden med förslag på vidare hantering av de tillkommande
närakuterna mot bakgrund av det svar som kommer inkomma
från SLSO som följd av hemställan.

att

föreslå regionstyrelsen att hemställa åt SLSO att i samverkan
med Järfälla kommun och Stockholms stad utreda
förutsättningarna för etablering av närsjukhus i Skärholmen
respektive Järfälla kommun.

att

fortsatt driva närakuterna i Handen och Järva i egen regi.

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda
närakutsstrukturen i syfte att säkerställa en jämlik fördelning
av vård samt vårdinnehåll i syfte att säkra en sammanhållen
vård på rätt vårdnivå.

83 / 100

HSN

2022-06-14
Vänsterpartiet

Särskilt uttalande
Ärende nr 29
HSN 2022-0538
Bilaga § 212 HSN 220614

Skrivelse från Liberalerna, Moderatern, Centerpartiet, Kristdemokraterna och
miljöpartiet om att upphandla ytterligare två närakuter i länet
Vänsterpartiet anser att prioriteringen att upphandla ännu fler närakuter är en felsatsning.
Närakuterna har inte avlastat sjukvården. Stockholm är den region i landet där patienterna får
vänta längst tid på akuten. Väntetiderna på akutmottagningarna har ökat med över en timme
på fyra år, trots att patienterna blivit färre. Vårdpersonalen som arbetar på akutmottagningarna
vittnar om överbelastning, och sjuksköterskan Jenny berättar att man i princip är en hel
akutmottagning kort (https://www.dn.se/sverige/stockholmarna-tvingas-vanta-langst-paakuten-samtidigt-har-patienterna-blivit-farre/). Enligt forskning från Karolinska Institutet är
långa vistelsetider ett tecken på att en akutmottagning är överbelastad, vilket i sin tur är
kopplat till ökad överdödlighet (https://www.dn.se/sthlm/overbelastning-pa-akuten-kankopplas-till-25-dodsfall-per-ar-i-stockholm/).
Närakuterna fragmentiserar vårdflödet. Vi från Vänsterpartiet vill istället se att pengarna
satsas på fler vårdplatser och på våra vårdcentraler som kan arbeta för att förbättra
kontinuiteten. På så sätt får vi på allvar avlastning i vården.

1 (1)
SÄRSKILT UTTALANDE
2022-06-14
Hälso-och sjukvårdsnämnden
29

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Miljöpartiet om att upphandla
ytterligare två närakuter i länet
Sverigedemokraterna
vill
stärka
upp
primärvården
med
husläkarmottagningarna i centrum. Vi förespråkar en fast läkarkontakt,
utvecklad vård på kvällar och helger samt en vårdkoordinator för varje
patient. Ambitionen med fler närakuter går i stäv med visionen om en fast
läkarkontakt och stärka husläkarmottagningar i centrum.
Då vi vill lägga ytterligare resurser på primärvårdens kärna, istället för nya
närakuter så avstår vi från att delta i beslut.

HSN 2022-0538
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Skrivelse från Catarina Wahlgren (V) angående frakturkedjor
Sveriges och Region Stockholms befolkning blir allt äldre. Ett av de fyra vanligaste
sjukdomstillståndet för personer över 65 år är höftledsfrakturer. Var femte kvinna och mer än
var tionde man drabbas någon gång i livet av detta. Cirka 30 % av de som drabbas dör inom ett
år och de som överlever får ett fortsatt liv med nedsatt rörelseförmåga och sänkt självständighet.
2017 inträffade 120 000 helt nya benbrott i Sverige. Benskörhet och den sänkning av
livskvaliteten som det innebär drabbar över en halv miljon kvinnor och män i Sverige idag.
Det finns dock bra behandling som höjer livskvaliteten och ökar överlevnaden för de som
drabbats. Den som drabbats av ett benbrott löper fem gånger så stor risk att drabbas igen. Ändå
får bara dryga 17 % av patienterna behandling efter en fraktur. En olycklig utveckling där allt
fler får en försämrad livskvalitet går att vända genom att inrätta så kallade frakturkedjor. Det
handlar om en sekundär prevention där den som drabbas av en fraktur får uppföljning och
prevention för att inte drabbas igen. Detta finns på vissa platser i Sverige och även i Region
Stockholm, men alla som råkar ut för detta får inte samma stöd och hjälp.
I en sjukvård med en hårt ansträngd ekonomi är det ibland svårt för personalen att själva
prioritera hur de ska lägga upp sitt arbete. Ofta kan det bli att släcka de mest akuta bränderna
och då är det inte preventivt arbete för äldre (fr a kvinnor) som dyker upp på dagordningen.
Även om detta skulle kunna spara mycket pengar och arbete. Därför anser vi i Vänsterpartiet
att det är viktigt att politiken visar en viljeinriktning att ta tag i dessa problem och ger ett
uppdrag till verksamheterna.
Bakgrundstexten i denna skrivelse är hämtad från en motion skriven i årsskiftet 2019/2020.
Redan då fanns det nationella vårdprogrammet för osteoporos på plats, men i svaret på vår
motion hänvisades till att man avvaktade detta program. Trots detta vill politikerna i Region
Stockholm fortfarande att personalen själva ska ta initiativ och starta upp denna livsförbättrande
och livsförlängande vård. Osteoporosuppföljningen av frakturer i Region Stockholm är
fortfarande idag i stort sett obefintlig.
Med hänvisning till detta föreslår Vänsterpartiet:




Att samtliga sjukhus i Region Stockholm får uppdrag att skapa tydliga frakturkedjor i
syfte att åstadkomma sekundärprevention för osteoporos.
Att särskild finansiering knyts för att säkerställa att detta blir av.
Att en återrapportering till Hälso och sjukvårdsnämnden sker senast i juni 2023.
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Skrivelse från Vänsterpartiet angående en specialistutbildning för sjuksköterskor inom
neurologi
Regionen har det yttersta ansvaret för att säkerställa hälso- och sjukvårdens
kompetensförsörjning. Det handlar om att både behålla personalen, vara en attraktiv
arbetsgivare för dem som söker en anställning och ge en positiv bild av vårdarbete för
dem som är på väg att välja yrkesbana samt möjliggöra karriärvägar och
vidareutbildningar. Men misslyckandet är tydligt. Vårdprofessioner har flytt som råttor från
ett sjunkande skepp och idag är det brist på sjuksköterskor, både grundutbildade och många
specialistinriktningar, barnmorskor, allmänläkare, psykologer, biomedicinska analytiker,
logopeder och på sikt även undersköterskor. Även inom neurologin behövs förstärkning av
specialistutbildade sjuksköterskor.
Inom neurologisk och neurokirurgisk vård finns stora och växande patientgrupper såsom
stroke, migrän, Parkinson, MS och, utöver dessa, mindre grupper som har specifika behov till
exempel traumatiska hjärnskador, traumatiska ryggmärgsskador, hjärntumörer, epilepsi, ALS,
samt ytterligare mer än 300 olika huvudvärkssyndrom. Det innebär ett ökat behov av
fördjupad kompetens och färdighet, för att bedöma medvetandegrad, göra neurologisk
bedömning, använda diagnosspecifika skalor för att följa symtom och utveckling av
sjukdomen. Även kunskaper och färdigheter kring relevanta omvårdnadsåtgärder för
respektive patientgrupp är av stor vikt.
Inom neurologin har det gjorts stora framsteg och neurosjukvården blir alltmer
högspecialiserad. Idag finns behandling, bromsande eller till och med botande behandling.
För att kunna ta till vara på dessa framsteg krävs personal som har kunskap om
behandlingarna och vet att använda dem i praktiken. Området kräver liksom många andra
specialiteter avancerad specialiserad kompetens. Med ökad kunskap kommer ökade
befogenheter.
Utbudet av specialistprogram och relevanta kurser inom neurologiområdet är ytterst litet
regionalt, vilket även gäller nationellt. Inget av de elva fasta specialistprogrammen som anges
i Högskoleförordningen är relevant för majoriteten av sjuksköterskor som arbetar inom
neuroområdet, då kursinnehållet generellt i ytterst liten mån berör neuro.
Ett sätt att komma till rätta med personalbristen vore att inrätta en utbildning av
specialistsjuksköterskor inom neurologi i regionen egen regi, vid Karolinska Institutet (KI).
Idag finns en utbildning, i Göteborg som ges på halvfart under två år, vilket har både för- och
nackdelar. En fördel är att kursdeltagaren kan arbeta halvtid kliniskt under hela
utbildningstiden.
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Specialistsjuksköterskor inom neurosjukvården gör det enklare att få tillgång till viss vård och
behandling. Fler specialistsjuksköterskor ger en snabbare ingång till vården. Generellt gäller
att specialistutbildningar är ett arbetsmiljöincitament. De ger möjlighet till karriärutveckling
och stimulerar till mer forskning och utveckling inom vård och omvårdnad.
Specialistsjuksköterskor inom neurosjukvård skulle kunna arbeta inom neurologisk öppenvård
och avlasta neurologer vissa arbetsuppgifter och därmed öka tillgängligheten till neurologisk
öppenvård.
Vänsterpartiet föreslår därför
att
neurologi.

regionen tar fram och erbjuder en specialistsjuksköterskor utbildning inom
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Skrivelse om att granska digitala vårdgivares hantering av patientdata i
Region Stockholm
Under maj framkom uppgifter om att vårdgivaren KRY i Region Stockholm
har vid flera tillfällen skickat patienters mejl och telefonnummer till
Facebook trots att användaren sagt nej till detta enligt SR Ekot.
Kontaktuppgifterna har bland annat använts i marknadsföringssyfte.
Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på att uppgifter från patientmöten
har vidarebefordrats till sociala medier-företag för marknadsföring.
En granskning bör omedelbart tillsättas i syfte att granska om känsliga
patientdata har läckt samt hur personuppgifter inom vården kan skyddas
från denna typ av läckor. Det handlar dels om att identifiera om detta
är en isolerad incident eller om det finns ett strukturellt problem även hos
andra aktörer, inte bara Kry, samt att förebygga denna typ av händelser.
Därtill visar detta tydligt behovet av att skärpa riktlinjer för reklam och
marknadsföring.
Socialdemokraterna föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att granska i vilken
utsträckning digitala vårdgivare har förmedlat person- och
patientuppgifter till externa aktörer

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att skärpa riktlinjer
för reklam och marknadsföring för vårdgivare med avtal med
Region Stockholm.

Talla Alkurdi m.fl. (S)
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Påkalla köpoption för att förvärva samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt
inriktningsbeslut för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus
Vänsterpartiet ställer sig förvisso positiv till att återköpa aktier från det bolag som idag utför
den somatiska akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus men är i sak emot att överväga en
fortsatt kommersiell drift av sjukhuset.
Vänsterpartiet avvisar den fria etableringsrätt inom den så kallade lagen om valfrihetssystem
(LOV). Vi vill att hälso- och sjukvården ska vara gemensamt ägd, i offentlig regi och
demokratiskt styrd. Det är också vårt medel för att nå målet att vården ska fördelas rättvist
utifrån behov så att den blir jämlik, jämställd och prioriterar de mest utsatta och sjuka. S:t
Görans sjukhus som är offentligt finansierat bör därför återtas i regionens egen regi. Sjukhuset
kostar mer än det smakar.
Sedan privatiseringen av S:t Göran har sjukhuset haft ett mycket förmånligt avtal och en
annan avtalskonstruktion än våra offentliga sjukhus, och har fått mer pengar som kompenserar
för kostnadsökningar varje år än övriga sjukhus. Dessutom behöver sjukhuset inte spara lika
mycket, då sparkravet på S:t Görans har sänkts till 0,7 procent medan våra offentliga sjukhus
ska spara 2,5 procent varje år.
I dag finns inte legala möjligheter att begränsa övervinster som rimligen borde investeras i
bättre sjukvård i stället för att delas ut till aktieägare och som mångmiljonlöner till dem som
driver olika riskkapitalbolag. Det är viktigt att beakta att riskkapitalbolagens primära syfte är
att tjäna så mycket pengar som möjligt på kort tid med lånade medel. Det finns även skäl att
beakta att de investment och riskkapitalbolag som äger vårdföretag samtidigt kan äga företag
som säljer läkemedel, sprit eller säljer privata sjukvårdsförsäkringar. Eller som i fallet med
Capio, Sveriges största privata sjukvårdskoncern och den som idag driver S:t Görans sjukhus.
Enligt Svenska Dagbladet har Capio – som sedan 2018 ägs av ett multinationellt bolag baserat
i Australien – fått ett anbud på över 140 miljarder kronor från ett amerikanskt
investmentbolag. Bland ägarna till bolaget finns en statlig fond från Förenade Arabemiraten.
Och som alla vet är det framför allt mammon som styr investmentbolag. Det är kraven på
lönsamhet från de enskilda aktieägarna som på sikt kommer att styra S:t Görans sjukhus. Vi
vill inte att svenska skattepengar ska gå till internationella vinstdrivande koncerner och till
aktieägare som kommer från diktaturer som t.ex. Förenade Arabemiraten. På vad sätt sådana
ägare påverkar vård på sjukhus och vårdcentraler vet vi inte (än) men en sak är säker. Vård en
skulle inte längre stå under demokratisk kontroll.
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Vänsterpartiet yrkar:
att
hälso-sjukvårdsnämnden beslutar att St Görans sjukhus inte ska upphandlas
framöver
att
hälso-sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till hälsosjukvårdsnämnden med planering för hur sjukhuset ska bli ett regiondrivet sjukhus under
intraprenad.
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Förslag till tilläggsbeslut angående Påkalla köpoption för att förvärva
samtliga aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB samt inriktningsbeslut
för upphandling av vården vid S:t Görans sjukhus
I samband med tidigare upphandlingar av S:t Görans sjukhus har det funnits
stora brister vad gäller konkurrensneutraliteten. Socialdemokraterna ser med
stor oro på att detsamma kommer att gälla även vid en kommande
upphandling av sjukhuset. Idéburna, offentliga, och andra privata aktörer
bör ges de möjligheter som krävs för att lägga konkurrerande anbud, i
enlighet med vårt budgetförslag. Privata aktörer ska inte förfördelas, utan
samma spelregler och villkor ska gälla för alla. Inte minst är det centralt ur
ett kvalitetsperspektiv att även det offentliga ges möjlighet att delta i den
kommande upphandlingen. Region Stockholm kan inte helt avsäga sig
kontrollen över ett av regionens största sjukhus.
Den omfattande upphandlingen av sjukhuset kan vidare komma att bli
föremål för investeringar från främmande makt och icke-demokratiska
regimer. Socialdemokraterna ser mycket allvarligt på det faktum att
vårdbolaget som för närvarande ansvarar för drifter över sjukhuset kan
komma att förvärvas av främmande icke-demokratisk makt. Detta visar på
de långtgående konsekvenserna av att Moderaterna har avsagt sig den
demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården.
Socialdemokraterna kan inte delta i en upphandling av S:t Görans sjukhus
som inte skyddar sjukhuset från att köpas av vårdbolag som ägs eller har
nära kopplingar till främmande makt och/eller icke-demokratiska regimer.
Socialdemokraterna tror tvärtom på en stark demokratisk kontroll över vår
gemensamma välfärd och ställer sig emot ytterligare privatiseringar av våra
akutsjukhus. I grunden handlar det om att säkra vår välfärd i en osäkrare
omvärld.
Med anledning av detta föreslår Socialdemokraterna hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

2 (2)
FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i upphandlingen
av S:t Görans sjukhus införa ett demokratiskydd för sjukhuset
som säkerställer att vårdbolag som ägs eller har nära
kopplingar till främmande makt och/eller icke-demokratiska
regimer hindras från att delta i upphandlingen.

