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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2015-08-24

Tid

14.00–15.40

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(KD)
(S)
(M)
(M)
(S)
(S)
(MP)
(V

Thorbjörn Larsson
Tuva Lund
Anne-Marie Larsson
Lisbeth Crabo Ljungman
Roland Ahl
Pablo Leiva
Anders Nilsson
Ifrah Degmo Mohamed

Ordförande
2: e vice ordförande

Ersättare

(KD)
(S)

Maria Fält
Märtha Dahlberg

Tjänstgörande
Tjänstgörande

vriga

Dag Broman, Marika Berggrund, Carita Holmlund Stavrou,
Cecilia Matzon, David Winks, Patrik Lind, Ulrika Vestin, Lina Ericson,
Gabriel Radler Liljeberg och Leila Koivumäki

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Tuva Lund (S)
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§ 49 Val av justerare
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Tuva Lund (S), 2:e vice
ordförande utses att justera protokollet.
§ 50 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 51 Föregående protokoll
Protokoll från programberedningen för äldre och multisjuka 150525 anmäls
och läggs till handlingarna.
§ 52 Förvaltningen informerar
Gabriele Radler Liljeberg, tf. enhetschef, Rehabilitering-HabiliteringHjälpmedel
Vården under sommar
- Vården har periodvis varit ansträngd under sommaren. En samlad
bedömning lämnas senare. 1177 Vårdguiden har fungerat bättre jämfört
med förra sommaren.
Nya chefer
- Den 17 augusti började Barbro Naroskyin sin tjänst som ny hälso- och
sjukvårdsdirektör. Mikael Borin är ny chef över avdelningen för
verksamhetsstyrning och stöd samt biträdande hälso- och
sjukvårdsdirektör.
- Kitty Kook Wennerberg blir den 1 september ny avdelningschef för
somatisk specialistvård.
- Björn Wettermark blir tillförordnad chef på utvecklingsavdelningen.
- Anna Nergårdh blir chefläkare inom landstingsstyrelsens förvaltning.
- Magnus Thyberg blir avdelningschef för medicinska staben.
- Henrik Almkvist blir chefläkare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
under tiden det rekryteras en ny chefläkare.
Läsplattor
- Införandet av läsplattor till beredningar kommer att ske under senare
delen av hösten att få elektroniska utskick av handlingar till mötena.
Mina vårdkontakter
- Begreppet mina vårdkontakter kommer succesivt bytas ut som bli 1177.
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Patientavgift
- Nya patientavgifter infördes från och med 1 juli 2015. Bland annat höjs
avgiften för besök hos fysioterapeut, kiropraktor, arbetsterapeut, dietist och
naprapat från 100 kr till 200 kr.
§ 53 Upphandling av synverksamhet i Stockholms län
HSN 1505-0688
Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att upphandla synverksamhet i Stockholms län
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och uppdra åt
hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-29
Cecilia Matzon föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för äldre och multisjuka.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tuva Lund (S), Anders Nilsson (MP) och Ifrah Degmo Mohamed (V) yrkar
avslag till ordförandeförslaget.
Ifrah Degmo Mohamed (V) yrkar
att

hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt hälsooch sjukvårdsdirektören att förlänga avtalet med Stockholm
syncentral till och med 2018-12-31

att

hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt hälsooch sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden med
förslag på utveckling av Syncentralens uppdrag avseende ökat
behov av pedagogiskt stöd relaterat till den tekniska
utvecklingen (bilaga 1)

Tuva Lund (S) och Anders Nilsson (MP) yrkar bifall till Ifra Degmo
Mohameds (V) yrkanden.
Thorbjörn Larsson (KD) yrkar avslag till Ifra Degmo Mohameds (V)
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yrkanden.
Propositionsordning
Ordförande ställer ordförandeförslaget mot Tuva Lunds (S), Anders Nilssons
(MP) och Ifra Degmo Mohameds (V) yrkanden mot avslagsyrkandet och finner
att avslagsyrkandet bifallits.
Ordförande ställer Ifra Degmo Mohameds (V) yrkanden mot avslagsyrkandet
och finner att Ifra Degmo Mohameds (V) yrkanden har bifallits.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

avslå ordförandeförslaget om att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
synverksamheten i Stockholms län samt

att

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

Att-bifalla yrkanden om
att

hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsdirektören att förlänga avtalet med Stockholm syncentral till
och med 2018-12-31

att

hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsdirektören att återkomma till nämnden med förslag på
utveckling av Syncentralens uppdrag avseende ökat behov av
pedagogiskt stöd relaterat till den tekniska utvecklingen (bilaga 1)

Reservation
Thorbjörn Larsson (KD) anmäler sig att Kristdemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Anne-Marie Larsson (M) anmäler sig att Moderaterna reserverar sig mot
beslutet.
Särskilt uttalande
Thorbjörn Larsson (KD), Maria Fält (KD), Anne-Marie Larsson (M) och
Lisbeth Crabo Ljungman (M) lägger ett särskilt uttalande till protokollet
från Kristdemokraterna och Moderaterna (bilaga 2).
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§ 54 Fördjupad upphandling av hörselrehabiliteirng
Dag Broman, konsult och Marika Berggrund, handläggare för avdelningen
Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel, informerar om ärendet.
Dag beskriver syfte och bakgrund till uppdraget. Uppdraget började våren
2014. Dag har varit i kontakt med olika myndigheter och företag som
arbetar med hörselapparater.
Dag beskriver hur organisationen ser ut kring hörselfrågor. Beskrivning hur
hjälpmedel och infördes och tillhandahålls på två olika sätt. Fritt val
infördes år 2009. Brukarna känner sig nöjda och det är lätt att boka tider.
Intervjuer med mottagningarna. Förnärvarande finns det nio företag som
arbetar med detta. Det har kommit fram olika förbättringsförslag från
leverantören. Kostnaderna för Stockholms läns landsting har ökat.
§ 55 Övergångsregler för rehabilitering
Carita Holmlund Stavrou, handläggare för avdelningen RehabiliteringHabilitering-Hjälpmedel, informerar om övergångsregler för vårdval
fysioterapi. Carita beskriver de krav som ställs när det gäller fysioterapi. Det
när gäller även kompetenskraven och det finns olika utbildningar för
fysioterapi. De kompetenskraven som ställs är att man ska vara certifierad
fysioterapeut.
§ 56 Aktuella kurser och konferenser
Information om de aktuella kurser och konferenser.
Våld i nära relationer – Vad kan hälso- och sjukvården göra, den 25
september 2015. Äldretandvårdskonferens, den 9 oktober 2015.

§ 57 Övriga frågor
Avslutning
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat.
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FÖRSLAG TILL BESLUT
2015-08-24

Ärende nr 5
HSN 1505-0688

Upphandling av synverksamhet i Stockholms län
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga avtalet
med Stockholm syncentral t.o.m. 2018-12-31

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till
nämnden med förslag på utveckling av Syncentralens uppdrag
avseende ökat behov av pedagogiskt stöd relaterat till den
tekniska utvecklingen

Vi noterar att verksamheten ska konkurrensutsättas och bli föremål för
upphandling, för att ”öka tillgänglighet och effektivitet”. Vänsterpartiet
menar att det är fullt möjligt att öka tillgängligheten och effektiviteten inom
ramen för verksamheten i landstingets regi. Vidare ifrågasätter vi huruvida
det är rimligt att anta att en upphandling i sig främjar ökad tillgänglighet
och effektivitet då det finns ett mycket begränsat antal personer som
besitter önskad kompetens.
Vi förordar istället ett längre avtal och att förutsättningar för utökad
verksamhet som rymmer utveckling och förnyelse inkluderas. I takt med
den allt mer snabbt växande teknikutvecklingen ser vi ökade behov av
pedagogiskt stöd till brukarna. Som en konsekvens av detta skulle vi också
gärna se att antalet besökstillfällen utökades samt att personalen bereds
möjlighet att kontinuerligt utbildas i densamma.
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Moderaterna
Kristdemokraterna

2015-08-24

HSN 1505-0688

Upphandling av Synverksamhet i Stockholms läns landsting
Den verksamhet som idag bedrivs av Stockholm Syncentral är av stor vikt.
För att nå bättre tillgänglighet, kvalitet och effektivitet bör de verksamheter,
där det är lämpligt och möjligt vara föremål för konkurrensutsättning.
Därför föreslås att denna verksamhet ska upphandlas. Förvaltningens
förslag till hantering är väl underbyggd och bör vara underlag för fortsatt
hantering av ärendet.

