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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2016-08-22

Tid

14.00–15.45

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Anne-Marie Larsson
Jelena Drenjanin
Lisbeth Crabo Ljungman
Anna-Lena Johansson
Kent Ivarsson
Catarina Carbell
Pablo Leiva
Anders Nilsson
Kerstin Pettersson

Ersättare

(KD

Maria Fälth

Övriga

Björn Bragée, Marina Skarbövik, Kadri Jakobson, Gabriele Radler
Liljeberg, Ann-Marie Norén och Jessica Ottesten

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tuva Lund (S)
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Val av justerare

Ordförande Thorbjörn Larsson och 2:e vice ordförande Tuva Lund (S) utses att
justera protokollet.
§ 49

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 50

Föregående protokoll

Protokollet från den 13 juni 2016 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 51

Yttrande över motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V)
om inrättandet av äldrevårdcentraler
HSN 2016-0715

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsdirektören ska yttra sig
över motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av
äldrevårdcentraler. I motionen föreslår Pia Ortiz Vega .m fl. (V) att uppdrag ges
åt hälso- och sjukvårdsnämnden att inrätta äldrevårdscentraler i Stockholms
läns landstings sjukvårdsutbud.
Marina Skarbövik informerar om ärendet och svarar på beredningens frågor.
Beredningen önskar en ordentlig utvärdering av äldremottagningarna.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-20
Motion 2016:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om inrättandet av
äldrevårdcentraler.
Yrkanden
1) Kerstin Pettersson (V) meddelar att hon yrkar bifall till motionen samt
Anders Nilsson (MP) meddelar att han yrkar bifall till motionen.
2) Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) yrkar avslag på ovanstående förslag
till förmån för förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande (KD) ställer proposition på de två förslagen och finner att
programberedningen beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Programberedningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Reservationer
Kerstin Pettersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Anders Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet.
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Om vårdval rehabilitering vid långvarig smärta och
utmattningssyndrom

Ann-Marie Norén, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
vårdval - Rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet.
Syftet med vårdvalet är bland annat att få ett enhetligt uppdrag för patienter
med komplexa rehabbehov och samsjuklighet. Målgruppen patienter med
långvarig smärta omfattar cirka 5000 - 10000 personer i Stockholms län. I
uppdraget ingår att erbjuda multimodal bedömning och rehabilitering utförd
av ett team bestående av minst tre kompetenser: läkare, psykolog och
sjukgymnast. Det finns krav på att vårdgivaren har minst 300 patienter i rehab
och 400 i bedömning per år. Antalet vårdgivare var vid starten av vårdvalet
2014 sex stycken. I dagsläget finns nio vårdgivare inom vårdvalet. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen reviderar för närvarande vårdvalet och nytt
förfrågningsunderlag planeras inför 2017.
Presentationen distribueras till beredningen via surfplattan.
§ 53

Framtidsspaning – Björn Bragée

Björn Bragée, smärtläkare och VD på Bragée Rehab, berättar om målgruppen
för vårdval rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom. Det är
stor efterfrågan på smärtrehab vid Bragée Rehab. Varje år inkommer cirka 1500
remisser, varav var tredje är egenremiss från patienten. Enheten bedömer cirka
700 personer och rehabiliterar cirka 600 per år. För att få komma till
smärtrehab vid enheten ska personen ha haft smärta länge eller lida av
utmattning. Vården vid enheten följs upp via kvalitetsregistret - Nationella
Registret över Smärtrehabilitering, NRS.
Spaning - Gruppen med stort behov av smärtrehab kommer att öka enligt
Björn Bragée. Andelen unga och främst unga män kommer att öka och andelen
utlandsfödda ökar.
Presentationen distribueras till beredningen via surfplattan.
§ 54

Förvaltningen informerar

Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar:
Åsa Himmelsköld är ny avdelningschef på avdelningen för närsjukvård och
Maria Hägerstrand är ny chef på psykiatrienheten.
Sommarrapport
Förvaltningen rapporterar regelbundet om läget i vården under sommaren
via sommarrapporter som finns utlagda på sll.se och på vardgivarguiden.se.
I sommarrapporterna redogör chefläkare Anna Nergårdh om läget i hälso- och
sjukvården under sommaren. Anna Nergårdh återkommer senare i höst med en
sammanfattande rapport. Se http://vardgivarguiden.se/varden-i-sommar2016/
Informationsfolder
Förvaltningen har tagit fram en ny folder till vårdgivarna i Stockholms län som
heter ”Hur akut är akut?”. Syftet är att hjälpa patienterna att hitta rätt i vården.
Många åkommor kan lösas via husläkarmottagningarna, närakuterna och
jourläkarbilen. Foldern finns sparad på surfplattan.
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Influensasäsongen 2015-2016
Smittskydd Stockholm, en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har tagit
fram en rapport som sammanfattar influensasäsongen 2015-2016. Rapporten
sparas på surfplattan.
Stockholm Pride
I Pridepark fanns nätverket Preventhiv på plats. Där erbjuds besökare att hivtesta sig och få snabbsvar på plats. Preventhiv är ett samarbete mellan enheter i
Stockholms läns landsting och frivilligorganisationer. Här ingår bland andra
Lafa, Smittskydd Stockholm, RFSL, Noaks Ark och Venhälsan.
Landstinget satsar på hbtq-diplomering
Stockholms läns landsting har sedan 2011 en särskild hbtq-policy. Policyns
vision är att alla människor, oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell
läggning, synliggörs och blir bemötta med respekt och professionalitet inom
landstingets olika verksamheter.
Nu pågår också ett pilotprojekt med hbtq-utbildning och diplomering av
framförallt medarbetare på vårdcentralerna, men även vid barnavårdscentraler,
ungdomsmottagningar och mödravårdscentraler.
E-tjänster på 1177 Vårdguiden
Allt fler använder e-tjänster för att sköta sina vårdärenden. 37 procent av
stockholmarna, cirka 800 000 invånare, har loggat in på 1177 Vårdguiden, för
att till exempel boka tid hos husläkare eller förnya recept. Det senaste året har
antalet användare i länet ökat med 175 000 personer, vilket motsvarar en
ökning på 28 procent sedan 30 juni 2015. Hittills under 2016 (till och med 30
juni) loggade stockholmarna in sig 1,3 miljoner gånger, vilket är en halv miljon
fler inloggningar än samma period under 2015. Den tjänst som växer snabbast
är nybokning av besök. 2050 mottagningar i länet har anslutit sig till e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden och fler tillkommer stadigt.
Populära e-tjänster på 1177 Vårdguiden
• Boka tid för nybesök
• Boka om eller av tider
• Förnya recept
• Beställa journalkopia
• Begära intyg
• Rådgivning
• Kontakta mig
• Förnya hjälpmedel
• Fråga sjuksköterskan
Influensasäsongen 2015-2016
Smittskydd Stockholm, en del av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, har tagit
fram en rapport som sammanfattar influensasäsongen 2015-2016. Rapporten
sparas på surfplattan.
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Aktuella kurser och konferenser

Vid sammanträdet den 17/10 gör beredningen studiebesök vid Stockholmsgeriatriken. Temat för besöket är samordning för äldre.
Thorbjörn Larsson informerar om en workshop om Big Data som hålls den 21
september kl. 13-17. Plats meddelas senare. Inbjudan mailas till beredningen.
§ 56

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.
Ordförande Thorbjörn Larsson tackar alla och avslutar sammanträdet.
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