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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2015-09-21

Tid

14.00–15.45

Plats

Hospicekliniken, Ersta sjukhus, Folkungagatan 121

Ledamöter

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

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

Ersättare

(M)

Irene Solberg Ruhn

Övriga

Catharina Johansson, Gabriel Radler Liljeberg och Leila Koivumäki

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Ordförande
1: e vice ordförande

Catharina Carbell (S)
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§ 58 Val av justerare
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Catarina Carbell (S) utses att
justera protokollet.
§ 59 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen. Två ledamöter från
Socialdemokraterna har inte fått förfrågningsunderlaget per post.
§ 60 Föregående protokoll
Protokoll från programberedningen för äldre och multisjuka 150824
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 61 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 150901
Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin 150901
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 62 Förvaltningen informerar
Gabriele Radler Liljeberg, tf. enhetschef, Rehabilitering-HabiliteringHjälpmedel
Samordning av insatser för asylsökande
- Antalet asylsökande till Stockholms län (det vill säga personer som har
sökt asyl men ännu inte fått något svar) har ökat kraftigt under de senaste
åren. I januari 2014 tog Stockholms län emot 7 216 asylsökande. Den
senaste månaden var antalet asylsökande 12 334. Just nu pågår ett arbete
med att ta fram ett informationsmaterial på arabiska riktad till asylsökande
som behöver sjukvård. Informationen kommer också att finnas tillgänglig
på andra språk.
Alla vårdcentraler har i uppdrag att ta emot asylsökande för vård. Utöver
det har sex vårdcentraler ett särskilt uppdrag att erbjuda
hälsoundersökningar för asylsökande och det är:
• Capio vårdcentral Rågsved
• Capio vårdcentral Wasa, Södertälje
• Fittja vårdcentral
• Rinkeby vårdcentral
• Rissne vårdcentral
• Valsta vårdcentral

6/2015
§§ 58-66

3 (5)
Programberedning 1Äldre och multisjuka

PROTOKOLL
2015-09-21

Ny struktur för länets närakuter
- De strukturändringar som nu genomförs i arbetet med framtidens hälsooch sjukvård ställer krav på att andelen patienter som idag vänder sig till
sjukhusens akutmot-tagningar minskar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
behandlat ett förslag på ny struktur för närakuterna. Syftet är att göra
vårdutbudet mer enhetligt, tillgängligt och tydligt för länets invånare.
Tanken är att alla närakuter preliminärt ska starta verksamheten i
september 2017.
Vaccinbrist
- Det råder brist på vaccin inom barnvaccinationsprogrammet. Bristen
beror bland annat på en ökad efterfrågan på världsmarknaden. Stockholms
läns landsting har köpt in vaccin från finska beredskapsmyndigheten. Den
17 september träffas berörda myndigheter för att diskutera den uppkomna
situationen, för att bestämma vad som ska göras akut och på längre sikt.
Utökat psykosocialt stöd
Kris- och traumacentrum och Röda Korsets Center för tortyrskadade
flyktingar har ett utökat uppdrag för att möta ett förväntat utökat
vårdbehov hos människor på flykt undan kriget i Syrien.
Tolkar i sjukvården
Asylsökande har, precis som alla invånare som söker vård, rätt att få hjälp
av en kostnadsfri språktolk som kan följa med på besöket eller finnas med
på telefon. Via 1177 Vårdguiden finns även möjligheten att få tolkad
sjukvårdsrådgivning på arabiska och somaliska. Tjänsten finns tillgänglig
alla dagar mellan 08.00 och 22.00.
Antibiotikakampanj
Antibiotikakampanj i Stockholms läns landstings kampanj som startade vid
skolstarten. Målet med satsningen är att minska överförskrivningen av
antibiotika i Stockholms län. Överförskrivningen är idag en bidragande
orsak till utvecklingen av resistenta bakterier - ett stort och växande
problem.
Halvårsstatistik hiv och tuberkulos
I slutet av augusti publicerade de halvårsstatistik gällande hiv och
tuberkulos. Vad kan man då utläsa av statistiken? Jo, under första halvåret
2015 diagnostiserades 86 personer med tuberkulos i Stockholms län,
vilket är en minskning jämfört med förra året. Ca 80 procent bedöms ha
smittats utomlands. Under första halvåret 2015 rapporterades 94 personer
med hiv (65 män och 29 kvinnor). Det är en minskning jämfört med
föregående år.
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Patientnämndens förvaltning – ny chef
Eva Ljung har nu tillträtt sin tjänst som förvaltningschef vid
patientnämndens förvaltning i Stockholm. Hon efterträder Staffan Blom.
Eva Ljung är tandläkare i grunden och har senast varit landstingsdirektör i
Uppsala.
§ 63 Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling
av hörapparater
HSN 1412-1628
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 16 mars 2015 att
upphandla hörapparater för befolkningen. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU)
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-08-26
Förfrågningsunderlag inklusive bilagor.
Marika Berggrund och Kerstin Ekman 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 hörapparater
enligt förfrågningsunderlaget

att

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

att

omedelbart justera beslutet.
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Deltar inte i beslutet
Catarina Carbell (S) anmäler att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
Anders Nilsson (MP) deltar inte i beslutet och Ifrah Degmo Mohamed (V)
deltar inte i beslutet.
§ 64 Information om ASIH och Palliativ vård
Catharina Johansson, enhetschef för enheten geriatrik, informerar om
ASIH och palliativ vård. Catharina beskriver förfrågningsunderlaget ASIH
och palliativ vård. Catharina tar upp vilka förändringar som det kommer att
blir i förfrågningsunderlaget jämfört med den tidigare upphandlingen.
§ 65 Aktuella kurser och konferenser
Information om följande kurser och konferenser:
•

Hälsokommunikation med migranter – framför allt nyanlända den
24 september 2015

•

Frukostseminarium om – Det osynliggjorda ledarskapet – om
förutsättningar för chefskap i omsorgen den 8 oktober 2015

§ 66 Övriga frågor
Studiebesök
Gabriele Radler Liljeberg ställer frågan om beredningen vill göra ett
studiebesök hos Habilitering och Rehabiliteringsenheten som ligger i
Rosenlund. Önskemålet är att studiebesöket blir den 23 november 2015.
Leila återkommer till beredningen så fort hon har fått besked.
Avslutning
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat.

6/2015
§§ 58-66

