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(M)
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(M)
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(MP)

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Ola Hägg
Anne-Marie Larsson
Lisbeth Crabo Ljungman
Kent Ivarsson
Catarina Carbell
Roland Ahl
Anders Nilsson

Ordförande
1:e vice ordförande §§ 71-78
2:e vice ordförande

Ersättare

(KD)

Maria Fält

Tjänstgörande

Övriga

Gunnar Bjursell, Birgitta Hjelte, Ulla Hansson, Razvan State, Gabriele
Radler Liljeberg, Cecilia Matzon, Kadri Jakobson, Jessica Ottesten och
Jessica Nilsson

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

Ola Hägg (S)
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Val av justerare

Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Ola Hägg (S) utses att justera
protokollet.
§ 72

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 73

Föregående protokoll

Protokoll från programberedning för äldre och multisjuka 2016-09-19 anmäls
och läggs till handlingarna.
§ 74

Framtidsspaning – Den kulturella hjärnan

Gunnar Bjursell, professor em. Karolinska Institutet, berättar om kulturens
påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. I projektet ”Den kulturella
hjärnan” arbetar han med kultur som en faktor för att förebygga sjukdom och
att tillfriskna och betonar vikten av att använda hjärnan och vara aktiv. De
kulturformer som Gunnar Bjursell speciellt nämner är musik, bildterapi och
dans som viktiga för att träna hjärnan samt stärka hälsa och lärande.
Läs mer på www.kulturellahjarnan.se och i den presentation som skickas ut till
beredningen.
§ 75

Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling upphandling av specialiserad rehabilitering i varmt klimat för
patienter med psoriasis i Stockholms län
HSN 2016-2618

Ärendebeskrivning
Den 1 december 2015 godkände hälso- och sjukvårdsnämnden hälso- och
sjukvårdsdirektörens förslag till förfrågningsunderlag specialiserad
rehabilitering i varmt klimat. Förfrågningsunderlaget innehöll tre olika
vårdområden varav ett område avsåg psoriasis. Anbuden som avsåg området
psoriasis uppfyllde inte kvalificeringskraven och den delen av upphandlingen
avbröts. I detta ärende redovisas ett nytt förslag till förfrågningsunderlag
enligt lagen om offentlig upphandling, LOU (2007:1091) för specialiserad
rehabilitering i varmt klimat för patienter med psoriasis.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-14
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
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 patienter med psoriasis för befolkningen
i Stockholms län enligt förfrågningsunderlaget
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att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Ola Hägg (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
§ 76 Upphandling av tjänsten tolkning i talade språk
HSN 2016-4150
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla tolkningstjänsten tolk i talade språk, enligt
lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-14
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla tjänsten
tolkning i talade språk för befolkningen i Stockholms län

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag till förfrågningsunderlag avseende
tjänsten tolkning i talade språk.

§ 77

Förvaltningen informerar

Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar:
Förändringar inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen - Chefen för
närsjukvårdsavdelningen, Åsa Himmelsköld, har utsetts till ny hälso- och
sjukvårdsdirektör för landstinget i Uppsala län. När Åsa Himmelsköld lämnar
sin tjänst i mitten av november kommer Marie-Louise Kain att träda in som
tillförordnad avdelningschef.
Centrum för cancerrehabilitering har startat på Sabbatsberg och blir
tillgänglig för alla cancerpatienter i länet. Rehabiliteringen bedrivs av
tvärprofessionella team och kompetens finns i form av onkolog, psykiater,
neuropsykolog, dietist, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och
specialistsjuksköterska. Verksamheten ska erbjuda konsultation och rådgivning
till andra vård- och omsorgsgivare. De ska också ta fram standardiserade
processer för cancerrehabilitering inom ramen för Framtidsplanen för hälsooch sjukvården, nätverkssjukvård och e-tjänster. Inledningsvis prioriteras
patienter med cancer i öron-näs- och halsområdet och i buk-bäckenområdet
samt patienter med sena komplikationer av sin cancersjukdom i barn och
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ungdomsåren. På sikt ska patienter med rehabiliteringsbehov inom fler
cancerdiagnoser tas om hand.
Förstärkning av cancervården i Stockholms län - Allt fler personer får
cancer eller lever länge med cancer. Beräkningar visar att antalet cancerfall
kommer fördubblas inom mindre än 20 år. För att möta det ökade behovet
förstärker Stockholms läns landsting cancervården och den kliniska patientnära
cancerforskningen i länet. Cancervården består av diagnostik, onkologi, kirurgi
och rehabilitering. Den onkologiska vården har förstärkts i länet och bedrivs nu
på flera akutsjukhus. Syftet är att öka tillgänglighet, effektivitet och bidra till
sammanhållna och trygga vårdprocesser med patienten i fokus. Onkologisk vård
finns nu på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Södersjukhuset, Capio S:t
Görans sjukhus och Danderyds sjukhus. Även den patientnära forskningen
förstärks genom att den finns på alla dessa sjukhus. Karolinska Institutet har en
viktig samordnande roll för forskning och utveckling för sjukhusen.
Exempel på fler satsningar inom cancervård och klinisk forskning:
• Kortare väntetider från misstanke till behandling. Sedan hösten 2015 har
standardiserade vårdförlopp införts för 18 cancerdiagnoser. Syftet är att
väntetiderna för patienterna ska bli kortare och regionala skillnader jämnas
ut. Under 2017 ska vårdförlopp införas för ytterligare tio diagonser.
• Centrum för cancerrehabilitering. Sommaren 2016 startade Centrum för
cancerrehabilitering som har i uppdrag att ge cancerpatienter i hela
Stockholms län tillgång till en tvärprofessionell, specialiserad
rehabilitering. Centrumet har även ett forsknings- och utvecklingsuppdrag.
• Bröstcentrum på tre akutsjukhus. Tre bröstcentrum har under 2016
etablerats på tre akutsjukhus för en mer sammanhållen vårdprocess med
tydligare patientfokus, ökad tillgänglighet och bättre förutsättningar för
patientnära klinisk forskning. De finns vid Karolinska
Universitetssjukhuset Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset.
• Regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi. Ett kunskapscentrum
som ska möta behovet av kompetens, resurser och forskning inom
cancerområdet med fler ST-tjänster och förändrade arbetssätt. Det startade
2015 och kan fungera som modell för andra bristspecialiteter inom
sjukvården.
• Diagnostiskt Centrum. På Södertälje Sjukhus etablerades 2015 Diagnostiskt
Centrum för tidig upptäckt av cancer och andra allvarliga sjukdomar.
Centret är det första i sitt slag i Stockholms länds landsting och erbjuder
utredning i öppenvård med kortast möjliga väntetider efter remiss.
• Palliativt kunskapscentrum. Kunskapscentrum som startade 2015 och har i
uppdrag att sammanställa kunskap så att forskningsresultat omsätts till
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praktik samt sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla
personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård.
Årets patientenkät – Stockholmarna ger gott betyg till vården när det gäller
tillgänglighet, känslomässigt stöd och respektfullt bemötande i årets
patientenkät. 87 procent har ett positivt helhetsintryck av slutenvården på
sjukhusen. Färre, 73 procent, är positiva när det gäller om de känt sig delaktiga
i den vård de fått när de legat inne på sjukhus. Av de som besökt mottagningar
på akutsjukhusen har 89 procent har ett positivt helhetsintryck. Lika många var
också positiva när det gäller tillgängligheten och bemötandet. Resultaten bygger
på två enkäter, som har skickats ut. En enkät har skickats till ca 21 000
patienter som vårdats inneliggande på sjukhus och ca 10 000 svar har kommit
in. Den andra enkäten skickades till ca 46 000 patienter som gjort besök på
mottagningar på sjukhusen - ca 19 000 svar kom in.
Svar om slutenvård (andel positiva svar i procent):
•
Emotionellt stöd 86 procent
•
Information och kunskap 78 procent
•
Delaktighet och involvering 73 procent
•
Kontinuitet och koordinering 85 procent
•
Tillgänglighet 87 procent
•
Respekt och bemötande 83 procent
•
Helhetsintryck 87 procent
(Resultaten för Stockholm är i nivå med resultaten från övriga landet).
Svar om öppenvård (andel positiva svar i procent):
•
Emotionellt stöd 83 procent
•
Information och kunskap 82 procent
•
Delaktighet och involvering 81 procent
•
Kontinuitet och koordinering 85 procent
•
Tillgänglighet 89 procent
•
Respekt och bemötande 89 procent
•
Helhetsintryck 89 procent
(Resultaten för Stockholm är i nivå med resultaten från övriga landet).
Donationsveckan har ägt rum. Syftet är att uppmärksamma allmänheten
på organdonation och på vikten av att ta ställning. Donationsviljan bland
invånarna är mycket hög. Få har dock aktivt tagit ställning och gjort sin
vilja känd. Enligt Socialstyrelsen inkommer under en normal vecka omkring
400-1 000 anmälningar till donationsregistret. Under förra årets
donationsvecka anmälde sig 8 000 personer till donationsregistret.
Aktiviteterna under donationsveckan gör skillnad och är betydelsefulla för
att årligen uppmärksamma donationsfrågor.
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Aktuella kurser och konferenser

Thorbjörn Larsson, Caroline Wallensten, Kent Ivarsson och Tuva Lund har varit
på äldreriksdagen. Det gavs många föredrag som var intressanta men något
ojämna till de många besökarna.
Äldrecentrum firar 30 år och bjuder in till öppet hus med föreläsningar
torsdagen den 27 oktober.
Inbjudan skickas ut till beredningen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samarbete med Posithiva Gruppen bjuder
in till en heldagskonferens i Stockholm den 28 november på temat hiv och
åldrande med fokus på bemötande och kunskap.
Inbjudan skickas ut till beredningen.
§ 79

Övriga frågor

Förslag med sammanträdestider för 2017 finns och beslut tas i HSN nästa
vecka. När beslutet är taget mailas tiderna ut. Sammanträdena kommer att ligga
på måndagar kl. 14.
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar alla och avslutar sammanträdet.
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