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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2016-09-19

Tid

14.00–15.45

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(KD)
(M)
(S)
(M)
(M)
(C)
(S)
(S)
(V)

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Anne-Marie Larsson
Lisbeth Crabo Ljungman
Kent Ivarsson
Roland Ahl
Pablo Leiva
Kerstin Pettersson

Ordförande
1:e vice ordförande §§ 57-60
2:e vice ordförande §§ 57-60

Ersättare

(S)

Märtha Dahlberg

Tjänstgörande

Övriga

Margareta Danelius, Elisabeth Höglund, Elizabeth Knudsen, Petra
Eriksson, Anna Breuer, Kadri Jakobson, Jessica Ottesten och Cecilia
Matzon

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

Märta Dahlberg (S)
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Val av justerare

Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Märtha Dahlberg (S) utses att justera
protokollet.
§ 58

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 59

Föregående protokoll

Protokollet från den 22 augusti anmäls och läggs till handlingarna.
§ 60

Framtidsspaning - en delaktig patient är nyckeln till
patientsäkerhet

Margareta Danelius, medicinsk chef Capio närsjukvård och en inbjuden patient
informerar om patientsäkerhet. Presentationen innehåller information om vad
som menas med patientsäkerhet, vad en vårdskada är, samt vikten av patienters
delaktighet i sin egen vård – i utredning av en eventuell vårdskada samt vid
förbättringsarbete.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 61

Förlängning av avtal med TeamOlmed Nord AB i
ortopedteknisk verksamhet
HSN 1409-1130

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 1 april 2014 beslutat att teckna avtal med
TeamOlmed Nord AB. Avtalet är treårigt och kan förlängas till och med 30
september 2018. I ärendet föreslås att avtalet förlängs till 30 september 2018 i
avvaktan på att ny upphandling av ortopedteknisk verksamhet är genomförd.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-07-07
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med TeamOlmed Nord AB om
ortopedteknisk verksamhet i Stockholms läns landsting för tiden 1
oktober 2017 till 30 september 2018.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
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Förlängning av avtal med Aktiv Ortopedteknik i Stockholm AB
i ortopedteknisk verksamhet
HSN 1409-1132

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 1 april 2014 beslutat att teckna avtal med
Aktiv ortopedteknik i Stockholm AB (tidigare Ortopedservice i Stockholm
Ortopedingenjören AB). Avtalet är treårigt och kan förlängas till och med 30
september 2018. I ärendet föreslås att avtalet förlängs till 30 september 2018 i
avvaktan på att ny upphandling av ortopedteknisk verksamhet är genomförd.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-07-07
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Aktiv ortopedteknik i Stockholm AB om
ortopedteknisk verksamhet i Stockholms län landsting för tiden 1
oktober 2017 till 30 september 2018.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet
§ 63

Upphandling av ortopedteknisk verksamhet
HSN 2016-3160

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av ortopedteknisk
verksamhet för Stockholms läns landsting, enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-07-07
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla ortopedteknisk
verksamhet för Stockholms län

att

återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till
förfrågningsunderlag för upphandling av ortopedteknisk verksamhet.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
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Avtal med KommSyn Stockholm om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot
kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel
HSN 2016-2005

Ärendebeskrivning
I detta ärende föreslås att ett nytt avtal tecknas med KommSyn Stockholm,
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som idag är leverantör av
länsövergripande hjälpmedelscentralsverksamhet för kommunikation,
kognition och databaserade synhjälpmedel och att hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa avtal med SLSO. Det nya avtalet
kommer att ha inriktning mot kommunikations-, kognitions-, syn- och
hörselhjälpmedel.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-07-07
Avtal med KommSyn med bilagor
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna avtal med KommSyn Stockholm, SLSO, avseende drift av
länsövergripande hjälpmedelsverksamhet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att träffa avtal med SLSO för
perioden 1 oktober 2016 till och med 30 september 2019.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§ 65

Fortsatt arbete med kommunalisering av hemsjukvården
HSN 2016-3996

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till fortsatt arbete i samarbete med
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) med inriktningen att ta fram
ett förslag till kommunalisering av den basala hemsjukvården i länet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-18
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att i samarbete med
Kommunförbundet i Stockholms län utarbeta ett förslag till kommunalisering av den basala hemsjukvården, inkluderande nivån på
den skatteväxling som ska genomföras med anledning av förändringen
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utse hälso- och sjukvårdsnämndens representanter i Vård i samverkan
(VIS) samt Stockholms läns landstings finanslandstingsråd som
förhandlingsgrupp för arbetet.

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§ 66

Upphandling gällande drift av hjälpmedelsverksamhet
för förbrukningshjälpmedel
HSN 2016-4193

Ärendebeskrivning
I detta ärende förslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att
utarbeta förfrågningsunderlag för drift av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel för befolkningen i Stockholms läns landsting.
Dessutom föreslås att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utreda
om någon del av verksamheten bör separeras samt bedöma lämplig driftsform
för detta/dessa områden.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-02
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla drift av
hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel för befolkningen i
Stockholms län

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda om någon del av
hjälpmedelsverksamheten för förbrukningshjälpmedel bör separeras
samt bedöma lämplig driftsform för detta/dessa områden

att

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

Deltar inte i beslutet
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Märtha Dahlberg (S) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga 1)
§ 67

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av
psykosocial habilitering
HSN 2016-0614

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 24 maj 2016 att upphandla
psykosocial habilitering för befolkningen i Stockholms län. Målgruppen är
vuxna personer som tillhör personkretsen för lag om stöd och service (LSS)
(1993:938) samt till personer med funktionsnedsättning på grund av hjärnskada
orsakad av yttre trauma och till personer med funktionsnedsättning orsakad av
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traumatiskt förvärvad ryggmärgsskada. I ärendet redovisas ett förslag till
förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-20
Förfrågningsunderlag inklusive bilagor
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla psykosocial
habilitering enligt förfrågningsunderlaget

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

§ 68 Förvaltningen informerar
Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar:
Den nya tidningen Funktion i fokus ska öka professionens kunskaper om
funktionsnedsättningar så att alla patienter kan få det stöd, den vård och det
bemötande de önskar. Tidningen ges ut av Habilitering & Hälsa inom
Stockholms läns sjukvårdsområde.
Smittskydd Stockholm har tagit fram rapporter som sammanfattar
förekomsten av hiv och tuberkulos under de sex första månaderna 2016.
Under första halvåret rapporterades 88 personer med hiv (60 män och 28
kvinnor). Under januari-juni diagnostiserades 91 personer (30 kvinnor och 61
män) med tuberkulos i Stockholms län.
Rapporterna skickas ut till beredningen.
Sedan den 1 april 2016 ska ensamstående kvinnor få hjälp med assisterad
befruktning enligt lag. I början av sommaren kom en rekommendation från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om hur landstingen ska förhålla sig
till den nya lagen. Den innebär kortfattat att samma regler som tidigare gällde
offentligt finansierad assisterad befruktning för par nu även ska omfatta
ensamstående kvinnor. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att
Stockholms läns landsting ska följa SKL:s rekommendation. Det betyder bland
annat att behandlingen kan beviljas kvinnor över 25 år och under 40 år och att
avgiften på 350 kronor ingår i högkostnadsskyddet
Rapport om sommarsituationen delas ut.
Innovations- och inspirationsmingel
Den 7 oktober är det en inspirerande eftermiddag! Medarbetare på Karolinska
Universitetssjukhuset berättar hur de förbättrat vården.
Tid; fredag 7 oktober kl. 13.30-15.00
Plats; Innovationsplatsen Huddinge C1:77
Sista anmälningsdag; 30 september
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Anmäl via länk; http://www.karolinska.se/om-oss/utveckling-innovation/nyheter/2016/08/medarbetare-inspirerar/
§ 69

Aktuella kurser och konferenser

Big Data Ersta (tidigare aviserat)
Tid: onsdag 21 september 2016 kl. 13–17
Plats: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1K
http://healthpolicy.se/events/
§ 70

Övriga frågor

Vid nästa sammanträde med beredningen den 17 november är det studiebesök
på Stockholmsgeriatriken. Start kl. 10.00.
Ordföranden Thorbjörn Larsson överlämar en blombukett och håller ett kort
avtackningstal till Tuva Lund (S) som nu går vidare till nya utmaningar.
Thorbjörn tackar alla och avslutar sammanträdet.
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SÄRSKILT UTTALANDE
Bil 1

PROGRAMBEREDNINGEN
FÖR ÄLDRE OCH MULTISJUKA
Socialdemokraterna

2016-09-19
HSN 2016-4198
Ärende 11

Gällande ”Upphandling gällande drift av hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel”
Vi socialdemokrater är mycket oroade över sättet som det moderatledda alliansstyret i
Stockholms läns landsting har valt att upphandla hjälpmedelsverksamhet för
förbrukningshjälpmedel. Det är uppenbart att landstinget år 2014 tecknade ett avtal med en
leverantör, OneMed, som hade lagt ett orimligt lågt anbud. Dessutom har landstinget och
OneMed skrivit ett avtal som går att tolka lite hur man vill.
Socialdemokraterna i landstinget har vid flera tillfällen kritiserat hur denna upphandling har
gått till. Vi valde därför att inte delta i beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20
oktober 2014 när OneMed fick uppdraget att leverera förbrukningshjälpmedel.
Den alliansstyrda ledningen godkände dock upphandlingen utan synpunkter, och uttryckte
dessutom förhoppningar om att kostnader för förbrukningshjälpmedel skulle kunna sparas.
Istället blev det tvärtom. Redan efter ett år var kostnaderna uppe i 465 miljoner, vilket
nästan är hela kostnaden den planerade femåriga avtalsperioden, dvs 500 miljoner. Vi
socialdemokrater är också mycket kritiska till att den alliansstyrda ledningen i landstinget
väljer att reagera så sent på att kostnaderna för avtalet med OneMed börjat skena. Trots att
landstinget redan i september 2015 upptäckte ökade kostnader.
Att ha god ordning på ekonomin och kostnadsökningen är givetvis viktigt. Förvaltningen
efterfrågar återigen inför denna upphandling att kostnaderna ska minska. Vi är oroliga över
att detta riskerar att gå ut över forskning och utveckling. Detta är områden där
innovationerna och utvecklingen går väldigt fort framåt och förenklar livet för väldigt
många. Tack vare utvecklingen av flera av dessa hjälpmedel kan patienter gå från
sjukskrivning till arbete och kraftigt höjd livskvalitet, den utvecklingen måste ha möjlighet
att fortgå.
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Det finns även en uttryckt oro hos både brukare och leverantörer att tillgången till
individuellt anpassade läkemedel och en fortsatt innovativ utveckling inte får tillräckligt
utrymme. Den oron delar Socialdemokraterna både sedan tidigare men även fortsatt genom
denna upphandling. Att lägga ut på en leverantör att hantera förbrukningshjälpmedel
riskerar att begränsa utbudet till vissa företag och försvåra för fortsatt medicinteknisk
utveckling. I landet hanterar man detta på olika sätt och det kan finnas anledning för
Stockholm att se över alternativ till upphandling eller utormningen av
förfrågningsunderlaget.
Inför en ny upphandling av hjälpmedelsverksamhet för förbrukningshjälpmedel och ett
nytt förfrågningsunderlag vill Socialdemokraterna att förvaltningen får i uppdrag att arbeta
vidare med ärendet för att se över om detta är ett område som lämpar sig för upphandling
och dessutom utformningen av avtalen. Vi vill även att ett sådant uppdrag innehåller en
bred dialog med brukare och brukarorganisationer.
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