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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2015-11-23

Tid

14.00–16.00

Plats

Habilitering & Hälsa, Tideliusgatan 12, Rosenlund

Ledamöter

(M)
(S)
(M)
(M)
(L)
(C)
(S)
(S)
(MP)
(V)

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

1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Irene Solberg Ruhn
Märtha Dahlberg

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Petra Eriksson, Anna-Lena Christersson Österberg, Birgitta Hjelte,
Els-Marie Blomström, Kristin Seglare, Anne-Marie Norén,
Jens Bengtner, Gabriel Radler Liljeberg och Leila Koivumäki

Justeras

Caroline Wallensten (M)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Tuva Lund (S)
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§ 66 Val av justerare
1:e vice ordförande Caroline Wallensten (M) och Tuva Lund (S) utses att
justera protokollet.
§ 67 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 68 Föregående protokoll
Protokoll från programberedningen för äldre och multisjuka 150921 anmäls
och läggs till handlingarna.
§ 69 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 151103
Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin 151103 anmäls
och läggs till handlingarna.
§ 70 Förvaltningen informerar
Gabriele Radler Liljeberg, tf. enhetschef, Rehabilitering-HabiliteringHjälpmedel
Läsplattor
- Arbetet med läsplattor pågår och kommer att införas i början av 2016.
Nya chefer
- Björn Wettermark, ny chef på utvecklingsavdelningen.
- Johan Bratt, ny chefläkare och ny chef för medicinska staben.
- Lena Furumark, ny chef på E-hälsa.
Sammanhållen vård och omsorg
- Anna Nergårdh bjuder in till samverkansmöten med planering inför juloch nyårshelgerna. De inbjudna är tjänstemän, vårdgivare, stadsdelar,
kommuner och landsting. Det sker vid två tillfällen den 16 november, 26
och 27 november.
Omställningsavtal
Information om de nya omställningsavtal med sjukhusen skriv som. De nya
omställningsavtalen kommer att gälla under tiden 2016-2019.
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Vaccinationskampanj
Årets vaccinationskampanj mot säsongsinfluensan har startat.
Vaccinationsperioden pågår till och med den 29 februari 2016. Kampanjen
vänder sig mot de personer som tillhör riskgrupp. Vaccinationen är gratis
för personer som är över 65 år.
Hälso- och sjukvårdsinformation till flyktingar
- På vårdguiden finns information om vård till asylsökande och personer
utan tillstånd.
http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientnararutiner/vard-till-asylsokande-och-personer-utan-tillstand/
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kommunikationsavdelning har även
skickat ut information till länets samtliga kommuner.
§ 71 Sammanträdestider för Programberedning äldre och
multisjuka 2016
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för Programberedning äldre och multisjuka
2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-04.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan
14.00 som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Måndagen den 15 februari
Måndagen den 11 april
Måndagen den 16 maj
Måndagen den 13 juni
Måndagen den 22 augusti
Måndagen den 19 september
Måndagen den 17 oktober
Måndagen den 14 november
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§ 72 Handlingsplan 2016 för programberedning äldre och
multisjuka
HSN 1412-1624
Ärendebeskrivning
Förslag tillhandlingsplan 2016 för Programberedning äldre och multisjuka.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för programberedning äldre och multisjuka 2016.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka beslutar
att

fastställa handlingsplan för programberedning äldre och multisjuka
2016.

§ 73 Yttrande över motion 2015:18 av Tara Taiwa (S) om äldres
hälsa
HSN 1509-1095
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion om äldres hälsa. I motionen föreslår Tara Twana (S) att
uppdrag ges att kartlägga äldres motionsvanor och aktiviteter, att analysera
om det finns behov av att stärka dessa samt att i förekommande fall komma
med förslag om hur detta bäst görs.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-29
Motion 2015:18 av Tara Twana (S) om äldres hälsa
Yrkanden
Tuva Lund (S), Anders Nilsson (MP) och Ifrah Degmo Mohamed (V) yrkar
bifall till motionen.
Ordförande yrkar avslag till förmån förvaltingens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer bifallsyrkandet mot förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
De som röstar för M-, L- och C:s förslag röstar nej:
Caroline Wallensten (M), Anne-Marie Larsson (M), Lisbeth Crabo
Ljungman (M), Anna-Lena Johansson (L) och Kent Ivarsson (C).
De som röstar för S, MP:s och V förslag röstar ja:
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Tuva Lund(S), Roland Ahl (S), Pablo Leiva (S), Märtha Dahlberg (S),
Anders Nilsson (MP) och Ifrah Degmo Mohamed (V) och Märtha D.
Omröstning utfaller med sex röster för nej-röster för M-, L och C och
sex ja-röster för S-, MP och V.
Ordförande ställer bifallsyrkandet mot förvaltningens förslag.
Beredningen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
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.

§ 74 Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava
beteendeavvikelser
HSN 1504-0550
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 2 maj att upphandla
slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava
beteendeavvikelser för befolkningen i Stockholms län. I ärendet redovisas
ett förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen (2007:191) om offentlig
upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-29
Förfrågningsunderlag
Petra Eriksson föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
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
för befolkningen i Stockholms län enligt förfrågningsunderlaget
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att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Ifra Degmo Mohamed (V) deltar inte i beslutet.
§ 75 Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
specialiserad rehabilitering i varmt klimat i Stockholms län
HSN 1508-1006
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 28 april att upphandla
specialiserad rehabilitering i varmt klimat för befolkningen i Stockholms
län. I ärendet redovisas förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-10-15
Förfrågningsunderlag
Els-Marie Blomström, Birgitta Hjelte och Kristin Seglare föredrar ärendet
och besvarar för programberedningens frågor.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla specialiserad
rehabilitering i varmt klimat för befolkningen i Stockholms län enligt
förfrågningsunderlaget

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 76 Information om omorganisation Habilitering & Hälsa
Anna-Lena Christersson Österberg, Verksamhetschef för Habilitering &
Hälsa, informerar om omorganisationen som har gjorts inom
verksamheten. Anna-Lena beskriver verksamheten och presenterar den nya
organisationen. Anna-Lena beskriver de fyra hörnstenar inom
verksamheter som är: Mål, habiliteringsprocessen, vårdprocesser och
kompetenskartläggning. Det är viktigt med rimliga geografiska områden
både för patient och medarbetare.
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§ 77 Information om Rehab koordinatorerna
Anne-Marie Norén, handläggare och Jens Bengtner, handläggare, enheten
Rehabilitering-Habilitering och hjälpmedel, beskriver hur rehabiliteringsoch sjukskrivningsprocessen ska vara så smidig som möjligt. Anne-Marie
beskriver definitioner och bakgrund till Rehabkoordinatiorerna. Under
sjukskrivning är det viktigt att samarbete med andra organisationer.
Bakgrund till beslutet som togs 2012. Där studier påbörjades om
habiliteringskoordinatiorerna. Studien har pågått cirka tre år och det finns
goda resultat. Studier har även genomförts på några vårdcentraler.
§ 78 Aktuella kurser och konferenser
Inga kurser och konferenser att informera om.

§ 79 Övriga frågor
Avslutning
Ordförande Caroline Wallensten (M) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
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