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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2014-06-03

Tid

Studiebesök kl. 10.00 – 11.00
Sammanträde kl. 11.00 - 12.00

Plats

KommSyn Stockholm, Telefonvägen 30, Stockholm

Ledamöter

(KD)
(M)
(S)
(M)
(FP)
(S)
(MP)

Stig Nyman
Anne-Marie Larsson
Christina Enocson Mårtensson
Inger Akalla
Margot Hedlin
Barbro Nordgren
Susanne Nordling

Ordförande, fr. kl.10.20
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

fr. kl. 11.00

Mats Reimbertsson, KD-kansliet
David Winks, KD-kansliet
Övriga

Magnus Thyberg, Anne-Marie Norén, Maria Johansson,
Bengt Haglund, Sandra Qvarnström

Justeras

Stig Nyman (KD)

Vid protokollet

Sandra Qvarnström

Christina Enocson Mårtensson (S)
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Sammanträdet inleds med ett studiebesök på KommSyn Stockholm, en
hjälpmedelscentral för personer som är i behov av kommunikations,
kognitions eller syndatahjälpmedel, där enhetschef Victoria Edefur och
verksamhetschef Olof Sandhammar tar emot och presenterar verksamheten
samt visar runt i lokalerna. Programberedningen tackar för studiebesöket.
§1

Val av justerare

Ordförande Stig Nyman (KD) och 2:e vice ordförande Christina EnocsonMårtensson (S) utses att justera protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Susanne Nordling (MP) anmäler övrig fråga om Vidarkliniken. Därefter
godkänner programberedningen dagordningen.
§3

Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i
Stockholms län angående kostnadsfördelning för
läkemedelsnära produkter inom särskilda boendeformer
HSN 1404-0525

Ärendebeskrivning
En överenskommelse föreslås tecknas mellan kommunerna och Stockholms
läns landsting avseende kostnadsfördelning av läkemedel och
läkemedelsnära produkter. Föreliggande överenskommelse ger en grund
för fortsatt gemensam målbildsarbete mellan kommuner och SLL.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-12
Överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och
läkemedelsnära produkter i särskilt boende för äldre i Stockholms län,
2014-05-12.
Magnus Thyberg föredrar ärendet och besvarar programberedningens
frågor.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår Hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

att anta överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i
Stockholms län anseende kostnadsfördelning för läkemedelsnära
produkter inom särskilda boendeformer.
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Förslag till tilläggsuppdrag till husläkarverksamhet med
basal hemsjukvård för rehabilitering vid långvarig ospecifik
smärta
HSN 1403-0404

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till tilläggsuppdrag avseende rehabilitering vid
långvarig ospecifik smärta. Tilläggsuppdraget riktar sig till vårdgivare som
har vårdavtal enligt vårdval för husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-09
Tilläggsuppdrag och ersättning gällande rehabilitering vid långvarig
ospecifik smärta
Anne-Marie Norén och Maria Johansson föredrar ärendet och besvarar
programberedningens frågor.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår Hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna förslag till tilläggsuppdrag för rehabilitering vid långvarig
ospecifik smärta med låg eller måttlig påverkan av psykisk
ohälsa/psykosociala faktorer eller annan samsjuklighet

att

inbjuda vårdgivare med vårdavtal om husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård att ansöka om att bedriva rehabilitering enligt
tilläggsuppdraget

att

driftsstart tidigast kan ske från och med 2015-01-01

att

hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att besluta om
godkännande av vårdgivare enligt LOV rehabilitering vid långvarig
ospecifik smärta med låg eller måttlig påverkan av psykisk
ohälsa/psykosociala faktorer eller annan samsjuklighet

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Christina Enocson-Mårtensson (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i
beslutet.
Susanne Nordling (MP) deltar inte i beslutet.
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Förvaltningen informerar

Bengt Haglund informerar om:
Logopedverksamhet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har idag avtal med 121 logopeder.
Antalet logopedmottagningar har ökat avsevärt sedan vårdvalets införande.
Förvaltningen kommer genomföra en revision av vårdvalsområdet för att
säkerställa kvaliteten i verksamheterna och kommer att återkomma till
beredningen med resultat.
Anna Nergårdh utsedd att leda sommarvården 2014
Chefläkare Anna Nergårdh har fått extra befogenheter för att leda och
samordna vårdens samlade resurser under sommaren. Hon kommer
dessutom ansvara för fördelningen av det extra tillskottet på 60 miljoner
kronor som landstingsstyrelsen beslutade om den 20 maj.
Informationsinsatser riktade till befolkningen kommer att genomföras om
att de i första hand ska kontakta 1177Vårdguiden för att få råd om vart de
ska vända sig istället för att söka till akutmottagningar.
Det kommer att öppnas en ny snabblinje för kommunernas
hemtjänstpersonal till 1177Vårdguiden i syfte att underlätta för personalen
att hjälpa den brukare som behöver till rätt vård i landstinget.
Löpande uppdateringar om sommarplaneringen publiceras på
www.vardgivarguiden.se
Hälsomottagningar
1 september 2014 kommer en hälsomottagning, en mottagning som är
specialiserad på att främja goda levnadsvanor, att öppnas i Handen. Under
hösten 2014 planeras ytterligare två hälsomottagningar att öppnas i
Södertälje och Rinkeby/Kista.
Kömiljarden
Under april månad fick sju av tio stockholmare planerad vård inom 60
dagar. Fler än åtta av tio fick sitt mottagningsbesök inom 60 dagar. Det
betyder att Stockholms läns landsting kvalificerar sig för att ta del av
kömiljarden för april.
Smärtmottagning i pressen
Efter signaler om oegentligheter vid en smärtmottagning i länet har hälsooch sjukvårdsförvaltningen genomfört en revision av mottagningen.
Resultatet av revisionen uppvisar stora brister, bland annat anmärkningar
kring journalföringen, vilket har föranlett hälso- och sjukvårdsdirektören
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att göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Även
patienter har anmält mottagningen till IVO och en patient har polisanmält
mottagningens verksamhetschef. Mottagningen har även fått ett återkrav
från förvaltningen på runt 1 miljon kronor. Smärtmottagning har på grund
av ovanstående omständigheter blivit omskriven i pressen.
§6

Övriga frågor

Susanne Nordling (MP) berättar om en studie genomförd av forskare
anknutna till Integrative Care Science Center (IC), Karolinska institutet,
Göteborgs universitet, Samueli Institute i USA samt universiteten i Coburg
och Bad Rölz i Tyskland. I studien har forskarna jämfört förskrivningen av
smärtläkemedel för patienter som fått integrativ vård hos Vidarkliniken
med förskrivningen av smärtläkemedel till patienter inom den
konventionella vården i Stockholms läns landsting. Resultatet visar att
förskrivningen av smärtstillande läkemedel minskade till hälften för de
patienter som fått integrativ vård vid Vidarkliniken efter 90 dagar jämfört
med de patienter som fått vanlig vård. Även antalet återbesök inom
slutenvården tycks vara lägre för smärtpatienter som fick den integrativa
vården.
Information kring studien skickas till programberedningen.
Susanne Nordling (MP) lämnar en förfrågan om att få arvode för den tiden
som hon närvarade vid presentationen av studien vid Vidarkliniken.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka beslutar
att

bevilja Susanne Nordling (MP) arvode för närvaro vid presentation av
forskningsstudie vid Vidarkliniken.

Ordförande Stig Nyman (KD) frågar beredningen om det finns några
önskemål gällande informationsärenden vid beredningens första
sammanträde efter sommaren den 16 september. Följande förslag
framkom:
•

Sven Britton (S) har tidigare erbjudit sig att hålla föredrag kring
ämnet ”Infektioner – ingen fara längre. Om infektionsmedicinens
sena framsteg”

•

Bjuda in företrädare från Vidarkliniken att redovisa den studie som
Susanne Nordling (MP) tog upp.
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Information kring återinläggningar inom 30 dagar för 65-åringar.

Förvaltningen ges i uppdrag att planera utifrån ovanstående förslag.
Ordförande Stig Nyman (KD) tackar programberedningen, önskar trevlig
sommar och förklarar sammanträdet avslutat.
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