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Datum
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Tid
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Ledamöter
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(M)
(S)
(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Anne-Marie Larsson
Lisbeth Crabo Ljungman
Anna-Lena Johansson
Kent Ivarsson
Catarina Carbell
Roland Ahl
Pablo Leiva
Anders Nilsson
Ifra Degmo Mohamed

Ordförande
1:e vice ordförande
2: e vice ordförande

(KD)
(S)

Maria Fält
Märta Dahlberg

Tjänstgörande

Ersättare

§§ 1-14

Mats Nilsson, KD-kansliet
Övriga

Lena Johnsson, Cecilia Matzon, Catharina Lernstad, Birgitta Hjelte,
Catharina Johansson, Lina Ericson, Gabriel Radler Liljeberg,
Bengt Haglund och Leila Koivumäki

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Tuva Lund (S)
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Mötets öppnande

Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) öppnade mötet och hälsa alla
välkomna till programberedningen för äldre och multisjuka.
§2

Presentation

Alla ledamöter och tjänstemän presenterar sig och berättar om sina
förväntningar av beredningen samt att vad alla kan bidra med till
beredningen.
§3

Val av justerare

Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Tuva Lund, 2:e vice ordförande
(S) utses att justera protokollet.
§4

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§5

Studiebesök under mandatperioden

Ordförande Thorbjörn Larsson (KD), informerar att det är viktigt komma
ut och besöka olika verksamheter. Programberedningen äldre och
multisjuka planerar att ha sitt första studiebesök den 20 april 2015.
Beslutsärenden
§6

Sammanträdestider för Programberedningen äldre och
multisjuka
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider Programberedning för äldre och multisjuka
2015.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19.
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Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka beslutar
att

Fastställa följande dager för sina sammanträden 2015, med klockan
14.00 som starttid för sammanträdena om inget annat anges.
Måndagen den 2 mars
Måndagen den 23 mars
Måndagen den 20 april
Måndagen den 25 maj
Måndagen den 24 augusti
Måndagen den 21 september
Måndagen den 19 oktober
Måndagen den 23 november

§7

Avtal med Habilitering & Hälsa 2015-2017
HSN 1405-0662

Ärendebeskrivning
Detta ärende innehåller förslag till avtal med Habilitering & Hälsa för
perioden 1 januari 2015 till 31 december 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-04.
Bengt Haglund föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
Ärendets beredning
Ärendets har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Habilitering & Hälsa.
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Uppdrag att upphandla hörapparater samt att ta fram ett
förfrågningsunderlag gällande upphandlingen
HSN 1412-1628

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att upphandla hörapparater enligt lag
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och uppdrag åt hälso- och
sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med
förslag till förfrågningsunderlag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-04.
Bengt Haglund föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
Ärendets beredning
Ärendets har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
hörapparater.

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.

§9

Förlängning av avtal gällande geriatrisk vård inom SLSO
och landstingsägda bolag
HSN 1212-1509, HSN 1212-1507, HSN 1212-1508, HSN 1302-0145
och HSN 1302-0161

Ärendebeskrivning
Förlängning av avtal gällande geriatrisk vård inom SLSO och lanstingsägda
bolag under år 2016 (exklusive Norrtälje).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-30.
Catharina Johansson föredrar ärendet och besvarar för
programberedningens frågor.
Ärendets beredning
Ärendets har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
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Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga avtal om
geriatrisk vård i egen regi, med SLSO-drivna kliniker såsom
Jakobsbergsgeriatriken (Jakobsbergs sjukhus), Danderydsgeriatriken
(Danderyds sjukhus) och Stockholmsgeriatriken (Sabbatsbergs
sjukhus), samt landstingsägda bolag såsom Södertäljegeriatriken
(Södertälje sjukhus) och Karolinska Huddingegeriatriken (Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge) med löptid 1 januari 2016 till 31
december 2016.

Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S), Catarina Carbell (S), Roland Ahl (S) och Pablo Leiva (S)
deltar inte i beslutet och Ifra Degmo Mohamed (V) deltar inte i beslutet.
§ 10 Avtal med Stockholm Syncentral, Stockholms läns
sjukvårdsområde 2015
HSN 1411-1438
Ärendebeskrivning
I detta ärende redovisas avtal med Stockholm Syncentral gällande
habilitering och rehabilitering samt förskrivning av hjälpmedel för personer
med synnedsättning i alla åldrar.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-15
Vårdavtal med bilagor, bilaga 1
Cecilia Matzon föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att teckna avtal med
Stockholm Syncentral för 2015 i avvaktan på upphandling.
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§ 11 Yttrande över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en
strategi för äldre patienter med hiv när de utvecklar
åldrandets sjukdomar
HSN 1408-1123
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V) om en strategi för patienter
med hiv när de utvecklar åldrandets sjukdomar. I motionen föreslås att
landstinget bör utarbeta en strategi för var inom sjukvårssystemet dessa
äldre hivbärare ska tas om hand för att få den bästa vården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-09-23
Motion 2013:31 av Håkan Jörnehed (V)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

till Landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag

att

omedelbart justera beslutet.

§ 12 Förslag att upphandla specialiserad rehabilitering efter
vård på akutsjukhus enligt lagen om valfrihetssystem
HSN 1501-1105
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag om att utarbeta två förfrågningsunderlag enligt
lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) avseende specialiserad
neurologisk rehabilitering och specialiserad kirurgisk rehabilitering i
slutenvård efter vård på akutsjukhus.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-04
PM om förutsättningar för vårdval inom specialiserad rehabilitering efter
vård på akutsjukhus, 2015-02-04, bilaga 1
Birgitta Hjelte och Catharina Lernstad föredrar ärendet och besvarar för
programberedningens frågor.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

införa vårdval för specialiserad rehabilitering i slutenvård efter vård
på akutsjukhus

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med ett
förfrågningsunderlag för patienter i behov av specialiserad
neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

att

uppdra åt hälso-och sjukvårdsdirektören att återkomma med ett
förfrågningsunderlag för patienter i behov av specialiserad kirurgisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S), Catarina Carbell (S), Roland Ahl (S) och Pablo Leiva (S)
deltar inte i beslutet, Ifra Degmo Mohamed (V) deltar inte i beslutet och
Anders Nilsson (MP) deltar inte i beslutet.
Informationsärenden
§ 13 Osteoporos
Jonas Hermansson, handläggare, Evidensbaserad medicin.
Jonas berättar om benskörhet och att det är mest kvinnor som drabbas av
det. Kvinnor kan även drabbas av olika fakturer. Kronisk sjukdom eller
medicinsk behandling. Hur påverkar det vårt dagliga liv. Det finns behov av
bättre indikationer för osteoporos patienter.
§ 14 Geriatrik för äldre
Catharina Johansson, enhetschef, Geriatrikenheten. Catharina berättar om
de olika avtal och upphandlingar. Catharina beskriver vad är geriatrik och
vad man gör på avdelningen. Det finns olika behandlingar för äldre
personer. Catharina beskriver hela vårdkedjan samt informerar om det
nuvarande uppdraget som förvaltningen har. Catharina beskriver även
geriatrikens roll i framtiden samt vilka krav som man ställer inför
framtiden: utbyggnad av lokalerna och förebyggande arbete.
§ 15 Övriga frågor
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD), påminner att alla skriver under
sekretessförbindelsen och handlingen lämnas till Leila.
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- Kurser och konferens
Framtidens äldreomsorg
Det finns reserverade platser till programberedningen äldre och
multisjuka att delta i konferensen som äger rum den 13 mars.
Det finns två platser för vårt förfogande. De som deltar från
beredningen är Anne-Marie Larsson (M) och Tuva Lund (S).
- Avslutning
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat.
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