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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2015-05-25

Tid

14.00–16.20

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Thorbjörn Larsson
Tuva Lund
Anne-Marie Larsson
Lisbeth Crabo Ljungman
Anna-Lena Johansson
Kent Ivarsson
Catarina Carbell
Pablo Leiva
Anders Nilsson
Ifrah Degmo Mohamed

Ordförande
2: e vice ordförande

Ersättare

(KD)
(S)

Maria Fälth
Märtha Dahlberg

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Roksana Parshan , KD-kansliet
Övriga

Catarina Lernstad, Birgitta Hjelte, Els-Marie Blomström,
Kerstin Jonsson, Ulla Hansson, Petra Larsson, Catharina Johansson,
Rezgar Ashnagar, Gunilla Benner-Forsberg, Johan Assarsson,
Patrik Lind, Jenni Larsson, Gabriel Radler Liljeberg och
Leila Koivumäki

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Tuva Lund (S)
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§ 35 Val av justerare
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Tuva Lund, 2:e vice ordförande
(S) utses att justera protokollet.
§ 36 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 37 Föregående protokoll
Protokoll från programberedningen för äldre och multisjuka 150420
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 38 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 150428
Rapport från tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almkvist
150428 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 39 Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling planerad
specialiserad rehabilitering vid astma och KOL
HSN 1410-1295

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 9 december 2014 att
upphandla planerad specialiserad rehabilitering vid astma och KOL för
befolkningen i Stockholms län. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling, LOU
(2007:1091).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-27
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
Catharina Lernstad, Birgitta Hjelte och Ulla Hansson föredrar ärendet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
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att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla planerad
specialiserad rehabilitering vid astma och KOL för befolkningen i
Stockholms län enligt förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om antagande av
leverantör

att

omedelbart justera beslutet.

§ 40 Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
språktolkservice i Stockholms läns landsting
HSN 1501-0139
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 25 augusti 2012 att
upphandla språktolkservice för befolkningen i Stockholms läns landsting
(SLL). I ärendet redovisas ett förslag till förfrågningsunderlag enligt lag
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-02
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
Catharina Johansson och Rezgar Ashnagar 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 upphandla språktolkservice för befolkningen i Stockholms läns landsting enligt
förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden
för beslut om antagande av leverantör

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att anpassa
förfrågningsunderlaget alternativt avbryta den del av den nya
upphandlingen som avser delområde 1B (Bokad telefontolkning) i
händelse av att kammarrättens dom möjliggör för Stockholms läns
landsting att avsluta detta delområde enligt tilldelningsbeslutet i den
förgående upphandlingen

att

omedelbart justera beslutet.
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§ 41 Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad
neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
HSN 1503-0438
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 16 mars 2015 att införa
vårdval för specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på
akutsjukhus. I ärendet presenteras förslag till förfrågningsunderlag enligt
lagen om valfrihetssystem (LOV), 2008:962.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-29
Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad neurologisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus
Els-Marie Blomström, Birgitta Hjelte och Kerstin Jonsson 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 förfrågningsunderlag enligt LOV för
specialiserad neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

att

inbjuda vårdgivare att ansöka om godkännande för specialiserad
neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

att

driftstart för avtal kan ske tidigast den 1 januari 2016

att

respektive sjukvårdsutskott ges i uppdrag att besluta om
godkännande av vårdgivare enligt LOV för specialiserad neurologisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus

Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Anders Nilsson (MP) deltar inte i beslutet och Ifrah Degmo Mohamed (V)
deltar inte i beslutet.
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§ 42 Förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad
kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus
HSN 1503-0439
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 16 mars 2015 att införa
vårdval för specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus.
I ärendet presenteras förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om
valfrihetssystem (LOV), 2008:962.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-29
Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV för specialiserad kirurgisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus
Els-Marie Blomström, Birgitta Hjelte och Kerstin Jonsson 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 förfrågningsunderlag enligt LOV för
specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

att

inbjuda vårdgivare att ansöka om godkännande för specialiserad
kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus

att

driftstart för avtal kan ske tidigast den 1 januari 2016

att

respektive sjukvårdsutskott ges i uppdrag att besluta om
godkännande av vårdgivare enligt LOV för specialiserad kirurgisk
rehabilitering efter vård på akutsjukhus.

Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Anders Nilsson (MP) deltar inte i beslutet och Ifrah Degmo Mohamed (V)
deltar inte i beslutet.
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§ 43 Yttrande över motion 2014:4 av Dag Larsson m. fl (S) som
åtgärder för effektivare behandling av KOL-patienter
HSN 1501-0136
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Dag Larsson med flera (S) om åtgärder för effektivare
behandling av KOL-patienter.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-03-16
Motion 2014:14 av Dag Larsson m.fl. (S)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Yrkanden
Tuva Lund (S), Anders Nilsson (MP) och Ifrah Degmo Mohamed (V) yrkar
bifall till motionen.
Ordförande yrkar avslag till förmån för ordförandeförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer bifallsyrkandet mot ordförandeförslaget.
Beredningen beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservation
Tuva Lund (S) anmäler att Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Anders Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet och Ifrah Degmo
Mohamed (V) reserverar sig mot beslutet.
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§ 44 Överenskommelse om vård och omsorg för äldre
HSN 1406-0729
Ärendebeskrivning
Uppdrag har givits till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att tillsammans
med Kommunförbundet Stockholms län ta fram en "Sammanhållen
överenskommelse om vård och omsorg för äldre" mellan landstinget och
kommunerna i Stockholms län. I samband med detta arbete har
överenskommelsen "Samverkan när enskilda/patienter behöver praktisk
hjälp med egenvård" reviderats. Kompletteringar gällande äldre för "Policy
för att förebygga och behandla missbruk" och "Samverkan kring vuxna med
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning" har tagits fram
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-04
Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre, bilaga 1
Överenskommelse när enskilda/patienter behöver praktiskt hjälp med
egenvård, bilaga 2
Komplettering gällande äldre av Policy för att förebygga och behandla
missbruk, bilaga 3
Komplettering gällande äldre av Samverkan kring vuxna med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning, bilaga 4
Gunilla Benner-Forsberg föredrar ärendet och besvarar för
programberedningens frågor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedning för äldre och multisjuka.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna "Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för
äldre" med tillhörande delöverenskommelser

att

godkänna reviderad överenskommelse "Samverkan när
enskilda/patienter behöver praktisk hjälp med egenvård"

att

godkänna komplettering gällande äldre av "Policy för att förebygga
och behandla missbruk"

att

godkänna komplettering gällande äldre av "Samverkan kring vuxna
med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning"

Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
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§ 45 Yttrande över motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas (V), Marit
Strand (V) och Ifrah Degmo Mohamed (V) om att införa
mobila geriatriska team
HSN 1504-0450
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion av Pia Ortiz Venegas (V), Marit Strand Pettersen (V) och
Ifrah Degmo Mohamed (V) om att införa mobila geriatriska team. I
motionen föreslår Pia Ortiz Venegas (V), Marit Strand Pettersen (V) och
Ifrah Degmo Mohamed (V) att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att
utreda förutsättningarna för införande av mobila geriatriska team i
Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-04-29
Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas (V), Marit Strand Pettersen (V) och
Ifrah Degmo Mohamed (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
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
§ 46 Upphandling av slutenvård för personer med
utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser
HSN 1504-0550
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla slutenvård för personer med
utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-05
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Petra Larsson 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 upphandla slutenvård
för personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser
boende i Stockholms län

att

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

§ 47 Patientlagen
Johan Assarsson, VD för Inera, informerar om patientlagen. Johan
beskriver lite bakgrund när det gäller patientlagen. Den nya patientlagen
gäller från den 1 januari 2015. Johan lyfter upp några viktiga punkter som
är viktiga att känna till när man pratar om patientlagen exempelvis jämlik
vård, hälso- och sjukvårdens resultat. Patientlagen ska vara för patientens
bästa.

§ 48 Övriga frågor
Avslutning
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar beredningen och
tjänstemännen och önskar alla trevlig sommar.
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat.
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