1 (5)
Programberedning 1Äldre och multisjuka

PROTOKOLL
2015-04-20

3/2015
§§ 25-34

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2015-04-20

Tid

14.00–15.50

Plats

Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22

Ledamöter

(KD)
(M)
(S)
(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Jelena Drenjanin
Lisbeth Crabo Ljungman
Anna-Lena Johansson
Kent Ivarsson
Roland Ahl
Pablo Leiva
Anders Nilsson
Ifrah Degmo Mohamed

Ersättare

(M)
(KD)
(S)

Irene Solberg Ruhn
Maria Fälth
Märtha Dahlberg

Ordförande
1:e vice ordförande
2: e vice ordförande

Tjänstgörande

Mats Nilsson, KD-kansliet
Övriga

Anne-Marie Norén, Birgitta Hjelte, Els-Marie Blomström,
Anders Fridell, Klara Persson, Gabriel Radler Liljeberg,
Bengt Haglund och Leila Koivumäki

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Tuva Lund (S)
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§ 25 Val av justerare
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Tuva Lund, 2:e vice ordförande
(S) utses att justera protokollet.
§ 26 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 27 Föregående protokoll
Protokoll från programberedningen för äldre och multisjuka 150323 anmäls
och läggs till handlingarna.
§ 28 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 150316
Rapport från tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist
150316 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 29 Förvaltningen informerar
Bengt Haglund, enhetschef, Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel
Ny hälso- och sjukvårdsdirektör
- Barbro Naroskyin blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör och tillträder
tjänsten den 1 augusti 2015.
Konferens den 27 maj 2015
- Stockholms läns landsting anordnar konferens för att öka kunskaperna
om funktionshinder och funktionsnedsättning. Konferensen äger rum i
landstingssalen den 27 maj klockan 09.00-17.00. Inbjudan kommer att
skickas ut till beredningen.
Vårdvalsutgifter
Av de 31 vårdvalen kostar husläkarverksamheten med basal hemsjukvård
mest (4,7 miljarder)
Minskade ersättningskostnader för vårdgivare
- Budgeten har inneburit en del justeringar att sänka ersättningskostnader
för vårdgivare. Följande verksamheter har fåtts sänka ersättningskostnader
med fem procent logopedi, specialiserad fysioterapi, primär hörselrehab.
Gabriele redovisar de sänkningar som har genomförts.
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Sommarvården
- Anna Nergårdh samordnar arbetet med sommarplaneringen av hälso- och
sjukvården. Under april månad träffas företrädare för länets kommuner och
landstinget.
Sjukdomsstatistik
- Länken bifogas där ni kan ta del av statisktiken.
http://www.vardgivaren.se/nyheter/smittskydd-vardhygien/2014-arssjukdomsstatistik/
Hepatit och hiv
- Broschyr om hepatit c och hiv skickas ut tillsammans med protokollet.

§ 30 Handlingsplan för programberedning äldre och multisjuka
2015
HSN 1501-0082
Ärendebeskrivning
Förslag till handlingsplan för programberedning äldre och multisjuka 2015.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för programberedning äldre och multisjuka 2015.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka beslutar
att

fastställa handlingsplanen för programberedning äldre och
multisjuka 2015.

§ 31 Tilläggsuppdrag till husläkarverksamhet med basal
hemsjukvård för rehabilitering vid långvarig ospecifik
smärta
HSN 1403-0404
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till revidering av tidigare beslutad
ersättningsmodell i hälso- och sjukvårdsnämnden den 17 juni 2014.
Tilläggsuppdraget riktar sig till vårdgivare som har vårdavtal enligt vårdval
för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-20
Tilläggsavtal, bilaga 1
Anvisningar, bilaga 2
Anne-Marie Norén 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

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 1 juni 2015

att

uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om
godkännande av vårdgivare enligt lag om vårdavtal (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
Anders Nilsson (MP) och Ifra Degmo Mohammed (V) deltar inte i beslutet.
§ 32 Upphandling av specialiserad rehabilitering i varmt klimat
för patienter med neurologisk sjukdom/skada,
reumatologisk sjukdom och psoriasis
HSN 1501-0072
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att enligt lagen om offentlig upphandling, LOU,
upphandla specialiserad rehabilitering i varmt klimat för patienter med
neurologisk sjukdom/skada, reumatologisk sjukdom och psoriasis.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-26
Els-Marie Blomström och Birgitta Hjelte 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

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att enligt lagen om offentlig
upphandling upphandla specialiserad rehabilitering i varmt klimat för
patienter med neurologisk sjukdom/skada, reumatologisk sjukdom
och psoriasis

att

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

§ 33 Kvalitetsrapport 2014 från patientnämnden
Anders Fridell, kommunikationschef från patientnämndens förvaltning.
Anders redogör lite kort patientnämndens organisation och förvaltningens
uppdrag. Anders beskriver årsrapporten och lyfter upp vissa delar av
rapporten.

§ 34 Övriga frågor
Samverkan med de kommunala pensionärsorganisationerna äger rum den
8 maj i landstingshuset klockan 09.00-12.00. Anmälan görs till Leila.
- Avslutning
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat.
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