Besvarande och redogörelse för vissa fullmäktigemotioner och uppdrag
Dnr

Ärendemening

Motion 2003:47 om bristande smärtlindring
LS 0306-1882 för cancerpatienter

Bilaga 14
Kommentar
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 30 maj
år 2006. Det är en självklarhet att cancerpatienter får den smärtlindring de behöver. Ytterst är detta
en verksamhetsfråga.

Motion 2004:38 om sammanhållen vård vid
LS 0410-1908 bröstcancer

Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 17 maj
år 2005. Motionens förslag att utöka verksamheten vid den lesbiska hälsomottagningen vid
Södersjukhuset har redan genomförts under år 2004 (antalet besökstider fördubblades från 300 till
600 besök per år). I samband med budgetarbetet för år 2007 har beslut fattats om att en strategi för
att uppnå jämlik och jämställd vård skall tas fram under året. Motionens andra förslag om att utforma
ett program för inrättande av filialmottagningar får beaktas i budgetarbetet.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 7
december år 2004. Motionens förslag bör beaktas i den kommande översynen av psykiatrin.
Yttrande över motionen har behandlats vid patientnämndens sammanträde den 7 april år 2005. 2 b
§ Hälso- och sjukvårdslagen (1982:973) och 2 kap. 2 § första stycket lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område reglerar skyldigheten att lämna individuellt
anpassad information. Enligt förarbetena till hälso- och sjukvårdslagen bör information lämnas i
former som stärker patientens möjligheter till delaktighet och självbestämmande samt anpassas
efter den aktuella patientens förutsättningar och behov.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 19 april
år 2005. Stockholms läns landsting skall följa de nationellt fastställda riktlinjerna för behandling av
bröstcancer samt tillämpa det regionala vårdprogrammet för bröstcancer.

Motion 2004:42 om inrättande av rullande
LS 0412-2302 vårdcentraler i Stockholm

Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 17 maj
år 2005. Vårdgivare har möjlighet att inom ramen för Vårdval Stockholm bedriva mobil verksamhet.

Motion 2005:17 om guldkort till
LS 0505-0817 organdonatorer

Enligt 15 § lagen (1995:831) om transplantation m.m. och 8 kap. 6 § lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m. är det förbjudet att i vinstsyfte överlämna biologiskt material. Ett guldkort som innebär
att all framtida sjukvård skall vara kostnadsfri för donatorn får anses stå i strid mot ovanstående
lagreglering. Stockholms läns landsting har fastställt regler för ersättning till levande donatorer av
organ och vävnader i samband med utredning, donation och eftervård (Avgiftshandboken). Principen
är att donatorer av organ och vävnader skall hållas ekonomiskt skadeslös.

Motion 2004:18 om tillgänglighet vid
Stockholms läns landstings lesbiska
LS 0404-0804 hälsomottagning
Motion 2004:22 om den havererade
LS 0405-0997 psykiatrin

Motion 2004:37 om införande av skriftlig
LS 0410-1907 patientinformation vid sjukbesök
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LS 0505-0819

LS 0505-0823

LS 0506-1086

LS 0506-1089

LS 0506-1091

2 av (7)

Bilaga 14
Kommentar
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22
mars år 2007. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 maj år 2007 presenterades
en utredning om läget inom barnsjukvården som hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat skall
ligga till grund för det fortsatta beredningsarbetet av hälso- och sjukvårdsbudgeten. Härutöver
beslutades att en beställarrevision av den specialiserade barnsjukvården skall genomföras under år
2007. I budgeten för år 2008 anges att inriktningen för barnpsykiatrin de kommande åren är ökat
fokus på ett likvärdigt utbud över hela länet, samt utveckling av nya behandlingsformer och
behandlingsmetoder. Särskilda insatser kommer att genomföras för att förbättra tillgängligheten.
Statliga medel till barn- och ungdomspsykiatrin medger ytterligare förbättringsinsatser. Den
somatiska barnsjukvården tillförs ytterligare medel och möjliggör ett ökat antal öppenvårdsbesök för
barn med kroniska eller långvariga sjukdomstillstånd (ca 12 mkr) och ökad beställning av sluten vård
Motion 2005:18 om barnsjukvården
(ca 14 mkr), samt ökad tillgänglighet till närsjukvårdens barnläkarmottagningar (ca 4 mkr).
Motion 2005:22 om att inrätta ett
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 20 juni
kunskapscentrum för psykisk sjukdom i
år 2006. I budgeten för år 2007 anges att ett vårdprogram för gravida med psykisk sjukdom/besvär
samband med barnafödande
skall tas fram. Motionens förslag får beaktas i budgetarbetet.
Motionens förslag har delvis beaktats i budgeten för år 2007. Bland annat förstärks
kvinnosjukvårdsforskningen på Södersjukhuset och den psykosociala kompetensen inom
primärvården. Motionens förslag får beaktas inom ramen för den av hälso- och sjukvårdsnämnden
Motion 2005:24 om bättre vård för kvinnor
den 18 juni år 2007 beslutade långtidsutredningen.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24
april år 2007. Hur primärvården kan utvecklas bör beaktas i den av hälso- och sjukvårdsnämnden
den 18 juni år 2007 beslutade långtidsutredningen. Motionens förslag har i övrigt till viss del beaktats
Motion 2005:25 om att utveckla primärvården i arbetet med Vårdval Stockholm och i budgetarbetet inför år 2008.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22
Motion 2005:27 om ersättning till blodgivare i mars år 2007. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att göra en översyn av om och i vilken
form av rabattkort till SL
form kompensation för blodgivning skall ske.
Ärendemening
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Motion 2005:28 om psykiskt stöd till
LS 0509-1579 tsunamidrabbade

Kommentar
I februari år 2006 genomförde SLSO en inventering av tillgängliga resurserna för att tillgodose
behoven av psykiskt stöd till tsunamidrabbade. Slutsatserna av den inventeringen är att psykiatrin
inom Stockholms läns landsting agerade snabbt och effektivt, bland annat genom att upprätta sju
vårdcentra för dom som drabbades av flodvågskatastrofen i Asien. Dessa vårdcentra, som efter ett
tag fick en "lotsfunktion", var bemannade med personal från primärvård, psykiatri och barnpsykiatri
och bemannades dygnet runt. Man etablerade också lokal samverkan med krisorganisationen i
kommuner och stadsdelar. I januari år 2005 tillsattes en katastrofuppföljningsgrupp som fick i
uppdrag att följa upp tillströmningen av patienter och vidtagna åtgärder. Utöver detta har ett flertal
utbildningar med fokus på krishantering genomförts i SLSO:s regi. Sammanfattningsvis bedöms det
psykiatriska stödet till denna målgrupp vara tillräckligt.

Uppdrag att organisera en central
LS 0601-0041 stödfunktion för våldsutsatta kvinnor

Fokusrapporten "Äldres läkemedel" rekommenderar regelbundna uppföljningar av
läkemedelsanvändning. Detta är dock endast en av flera insatser som är nödvändiga för att förbättra
läkemedelshanteringen. Förbättringsarbetet enligt rapportens rekommendationer pågår.
Sjukvårdsutskott Söder har vid sammanträdet den 14 juni år 2007 beslutat att genomföra ett
pilotprojekt - Äldrelotsen - i Huddinge och Botkyrka kommun. Projektledaren påbörjade sitt arbete i
september.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22
mars år 2007. Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sammanträde den 22 februari år 2007 fattat
beslut om att integrera pappagrupper i MVC:s och BVC:s uppdrag. Motionens förslag om att
landstinget skall verka för att föräldrautbildningarna ser likadana ut i länet beaktas genom att det
finns en gemensam uppdragsbeskrivning och metodbok för barnhälsovården.
Uppdragsbeskrivningen för BVC inom ramen för Vårdval Stockholm innehåller ett krav på
föräldrautbildning som riktar sig till båda föräldrarna.
Landstingsfullmäktige beslutade den 13 december år 2005 att anta handlingsprogrammet för
våldsutsatta kvinnor. Koncernledningen mottog den 15 november år 2006 ett förslag till
implementering av det handlingsprogrammet. Implementeringen är delvis genomförd.

Uppdrag i budget 2006 åt
landstingsstyrelsen/hälso- och
sjukvårdsutskottet att se över hur
patienternas rätt/landstingets skyldigheter i
vården kan förtydligas, utvecklas och
LS 0601-0072 kommuniceras

En översyn av hur patienternas rättigheter/landstinget skyldigheter i hälso- och sjukvården kan
förtydligas, utvecklas och kommuniceras bör även genomföras inom ramen för den av hälso- och
sjukvårdsnämnden den 18 juni år 2007 beslutade långtidsutredningen. Ansvarskommitténs
slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) innehåller ett
förslag till en patientlag, vari bestämmelser om patientens ställning i hälso- och sjukvården och
tandvården samlas. Förslaget till patientlag bör utgöra en av utgångspunkterna i översynen.

Motion 2005:29 om uppföljning av
LS 0509-1580 läkemedelsanvändning

LS 0510-1777 Motion 2005:32 om vårdvisare

Motion 2005:36 om nya typer av
LS 0512-2244 föräldrautbildning på BVC
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En slutrapport över forskningsstudien kring policydokumentet Hälso- och sjukvårdens värdegrund
Uppdrag i budget 2006 att göra en översyn av kommer att tillställas landstingsfullmäktige våren 2008. Rapporten kommer att ligga till grund för en
policydokumentet Värdegrunden för hälsoframtida omarbetning av värdegrunden med särskilt fokus på barn, genusfrågor och funktionshinder.
och sjukvården" samt komplettera denna
En särskild beställarrevision avseende ingångna avtals efterlevnad av värdegrunden kommer att
med särskilt avseende på barn, genusfrågor genomföras under år 2008. Vidare måste arbetet samordnas med med uppdragen Jämlik och
jämställd vård samt arbetet vid LSF/Barnkonventionen.
LS 0601-0073 och funktionshinder"
Uppdrag i budget 2006 åt landstingsstyrelsen
/ hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda hur
tandvården kan förbättras för tortyrskadade
och andra grupper som utsatts för fysiskt våld Utredningen är slutförd. Avtal har tecknats med Stiftelsen Röda korset Center om utbildning
avseende rehabilitering av tortyroffer.
LS 0601-0075 mot tänder och käke
Uppdrag i budget 2006 åt landstingsstyrelsen
/ hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda
huruvida tandhälsoinformation ska ges till
LS 0601-0077 blivande föräldrar via mödravårdscentralerna Utredningen är slutförd och förslag på åtgärder planeras att läggas fram för beslut under hösten.
Uppdrag i budget 2006 åt landstingsstyrelsen
/ hälso- och sjukvårdsutskottet att utreda hur
pappagruppsverksamhet kan integreras i
barnavårdscentralernas och
Ärendet besvaras med hänvisning till svaret på motion 2005:36 om nya typer av föräldrautbildning
på BVC (LS 0512-2244).
LS 0601-0079 mödravårdscentralernas uppdrag
Uppdrag i budget 2006 att tillsammans med
sjukhusen genomföra inventering samt
utreda framtida kapacitet och utformning av
LS 0601-0098 operationssalar vid akutsjukhusen

Utredningen är slutförd och produktionen ansvarar för att lämpliga åtgärder utifrån utredningens
slutsatser vidtas.
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Försöksverksamhet med hälsosamtal för
LS 0601-0110 äldre

LS 0602-0384 Motion 2006:2 om ett tobaksfritt landsting

Kommentar
Försöksverksamhet med hälsosamtal för äldre har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets
sammanträde den 16 februari år 2006. Försöksverksamheter pågår i nuläget i CeFAM:s regi med
finansiering från beställaren. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 31 januari år 2007 att
tillskjuta 10 mkr till försöksverksamheterna, varav 7 mkr får användas under år 2007.
Försöksverksamheterna har utvärderats och resultatet skall redovisas i form av en rapport som
Äldrecentrum ansvarar för. Troligtvis sker detta under hösten. Hälsosamtal för 75-åringar ingår i
uppdragsbeskrivningen för husläkare inom ramen för Vårdval Stockholm.
AB Storstockholms lokaltrafik, landstingsrevisorerna, patientnämnden, Waxholm Ångfartyg AB, LSF
personalstrategiska avdelning, sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje, Regionplane- och
trafikkontoret, Locum, Karolinska Universitetssjukhuset, Färdtjänsten och Kulturnämnden har yttrat
sig över motionen. Enligt folkhälsopolicyn som antogs av landstingsstyrelsen år 2005 åligger det
landstingets verksamheter att motverka skadliga levnadsvanor som rökning och missbruk av alkohol
och andra droger. År 1998 antog landstingsstyrelsen en arbetsgivarpolicy mot alkohol och droger i
Stockholms läns landsting. Enligt denna har varje förvaltning och bolag ett ansvar för att i samråd
med de fackliga organisationerna ta fram handlingsprogram mot alkohol och droger. Mot bakgrund
av ovanstående får det anses vara ett ansvar för varje förvaltning och bolag att förhindra att
personalen röker under arbetstid.

Motion 2006:5 om mobil vårdcentral i
LS 0602-0387 skärgården

Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24
april år 2007. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård ges en
rekommendation om att använda CDT-testet, eventuellt i kombination med annat test (EtG/EtS-test).
Socialstyrelsen rekommendera dock inte en utvidgad användning av de nya metoderna.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22
mars år 2007. Vårdgivare har möjlighet att inom ramen för Vårdval Stockholm bedriva mobil
verksamhet.

LS 0603-0559 Motion 2006:6 om Barnens vårdgaranti

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 maj år 2007 beslutades att förvaltningen
får i uppdrag att öka beställningen av vårdtillfällen för barn vid Karolinska Universitetssjukhuset och
Södersjukhuset, samt antalet besök för barn vid Karolinska inom ramen för 2007 års budget (10
mkr). Vidare beslutades att utredningens förslag i övrigt skall övervägas i budgeten för år 2008 och
att förvaltningen under år 2007 genomför en beställarrevision av den specialiserade barnsjukvården.
Motionens förslag får beaktas i detta arbete. Under år 2007 har beställningar av neuropsykiatriska
utredningar för barn (och vuxna) ökat kraftigt för att minska köerna och närma sig vårdgarantins
mål. Enligt budgeten för år 2008 skall beställningarna ses över inför kommande år.

LS 0602-0385 Motion 2006:3 om nya alkoholtester
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Motion 2006:7 om att göra Södersjukhuset till
LS 0603-0560 ett kvinnosjukhus
Motion 2006:9 om hälsokontroller för blod-,
LS 0604-0780 vävnads- och organdonatorer
Uppdrag åt landstingsstyrelsen/Hälso- och
sjukvårdsutskottet att ingå avtal med
Södersjukhuset AB om inrättande av
LS 0604-0861 kompetenscentrum för prehospital vård
Dnr

LS 0605-0949
LS 0606-1198
LS 0606-1199
LS 0606-1200
LS 0606-1201
LS 0608-1412

LS 0608-1414

LS0303-1153

Motion 2006:10 om att kuratorer, psykologer
och psykoterapeuter i primärvården utbildas i
att tillämpa ett genusperspektiv
Motion 2006:13 om informationsfilm för
patienter inför operation
Motion 2006:14 om inrättande av ett
Allergicenter i Stockholms län
Motion 2006:15 om äldrevårdcentraler i
Haninge och Nynäshamn
Motion 2006:16 om teckenspråkig
ungdomsmottagning
Motion 2006:17 om en förbättrad
läkemedelsanvändning i hemmet

Kommentar
Motionens förslag får beaktas i den planerade översyn av sjukvården i länet. Förslaget bör även
behandlas inom ramen för långtidsutredningen.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24
april år 2007. Motionens förslag får övervägas i budgetarbetet.

Det finns ett färdigt avtal med SÖS AB som inte är undertecknat. Verksamheten är dock igång.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24
april år 2007. Psykosociala insatser ingår i uppdragsbeskrivningen för husläkare inom ramen för
Vårdval Stockholm.
Ärendet besvaras med hänvisning till svaret på motion 2004:37 om införande av skriftlig
patientinformation vid sjukbesök (LS 0410-1907).
Motionens förslag får beaktas inom ramen för landstingets samarbete med Karolinska Institutet.

Motionens förslag får beaktas i budgetarbetet.
Motionens förslag får beaktas inom ramen för den av hälso- och sjukvårdsnämnden den 18 juni år
2007 beslutade långtidsutredningen.
Ärendet besvaras med hänvisning till svaret på motion 2005:29 om uppföljning av
läkemedelsanvändning (LS 0509-1580).
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22
Motion 2006:18 om jämlik vård för homo-, bi- mars år 2007. I samband med budgetarbetet för år 2007 har beslut fattats om att en strategi för att
och transsexuella personer
uppnå jämlik och jämställd vård skall tas fram under året.
Ett informationsmaterial om fosterdiagnostiska metoder har tagits fram och används vid länets
Motion 2003:25 om nya metoder för
mödravårdscentraler. Uppdaterad information finns dessutom tillgänglig på www.vårdguiden.se. Alla
fosterdiagnostik av Downs syndrom
föräldrar som vill ha en s.k. NUPP-undersökning får det.
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Motion 2004:23 om behovet av musikterapi
LS0405:0998 för barn

Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 15
mars år 2005. SESAM City startades under våren 2006 och inriktar sig framförallt på STIverksamhet (arbetet med sexuellt överförbara sjukdomar). Vad gäller det psykosociala stödet
hänvisas till en utvärdering från år 2004 av tre projektmottagningar för unga vuxna (16-24 år) i
Nacka, Hässelby och Södertälje. Utvärderingens slutsatser är bland annat att det finns ett behov av
ett ökat fokus på gruppen unga vuxna 16-24 år, men att det inte finns en enhetlig modell som kan
tillämpas i hela landstinget. Insatser och stöd bör utgå från lokala förutsättningar och förhållanden. I
budgeten för år 2008 anges att det finns medel för år 2007 och 2008 att inrätta försöksverksamheter
för unga vuxna med övervikt/fetma. I budgeten framhålls också vikten av att klargöra behovet av
tidiga stödinsatser hos unga vuxna inom beroendevården.
Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 15
februari år 2005. Kulturnämnden har yttrat sig över motionen. I uppdragsbeskrivningen till ett avtal
med Karolinska Universitetssjukhuset avseende rehabilitering av barn med förvärvad hjärnskada
ingår musikterapi som vårdform. Avtalet går ut till årsskiftet men musikterapi kommer sannolikt att
ingå i vårdutbudet även i det kommande avtalet. I budgeten för år 2007 framhålls att svårt sjuka barn
skall ges möjlighet till rehabilitering genom musik- och lekterapi.

Motion 2005:21 om funktionshindrades
LS0505-0822 möjlighet att själv upphandla hjälpmedel

Yttrande över motionen har behandlats vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 22
mars år 2007. Landstingets skyldighet att erbjuda funktionshindrade hjälpmedel regleras i 3 § b
hälso- och sjukvårdslagen. Hjälpmedelsinstitutet skall på uppdrag av regeringen under år 2007
utreda frågan om ökad valfrihet avseende hjälpmedel. Stockholms läns landsting kommer att delta i
en försöksverksamhet med fritt val av hjälpmedel som Hjälpmedelsinstitutet kommer att ansvara för.

Motion 2004:08 om inrättande av centralt
LS0402-0346 belägen mottagning för unga vuxna

