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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2016-11-14

Tid

14.00–16.00

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Ola Hägg
Anne-Marie Larsson
Lisbeth Crabo Ljungman
Anna-Lena Johansson
Kent Ivarsson
Roland Ahl
Pablo Leiva
Kerstin Pettersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(KD)

Emelie Johansson
Maria Fält

Tjänstgörande
Tjänstgörande § 89-91

Övriga

Marika Berggrund (§ 80-85), Anna Breuer (§ 80-87),
Birgitta Cornelius (§ 80-83), Julia Forssmed, Lisbeth Friman,
Gabriele Radler Liljeberg, Cecilia Matzon, Kerstin Malmgren

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Julia Forssmed

§ 80-88

Ola Hägg (S)
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Val av justerare

Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Ola Hägg (S) utses att justera
protokollet.
§ 81

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 82

Föregående protokoll

Protokollet från den 17 oktober tas upp vid nästa sammanträde.
§ 83

Framtidsspaning - Journalen via nätet

Birgitta Cornelius, projektledare hälso- och sjukvårdsförvaltningen, berättar om
arbetet med journal via nätet. Fyra vårdcentraler testar detta nu. Målet är att
alla landstingsägda och privata vårdgivare som har TakeCare som journalsystem
ska ha infört journal via nätet under 2017. Presentationen läggs på läsplattan.
§ 84

Sammanträdestider för Programberedningen äldre och
multisjuka 2017
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedningen för äldre och
multisjuka 2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-17
Beslut
Programberedningen för äldre och multisjuka beslutar

att fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan 14.00
som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Måndagen den 13 februari
Måndagen den 13 mars
Måndagen den 3 april
Måndagen den 8 maj
Måndagen den 12 juni
Måndagen den 21 augusti
Måndagen den 18 september
Måndagen den 16 oktober
Måndagen den 13 november
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Införande av nya förskrivningsbara hjälpmedel
HSN 2016-3903

Ärendebeskrivning
I enlighet med den hanteringsordning om förändringar i Hjälpmedelsguiden
som beslutades av HSN 22 mars 2007 föreslås i detta ärende att nya
produktgrupper för hjälpmedelsförskrivning införs.
Marika Berggrund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om ärendet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Metodrådets HTA-utlåtande 2012:2
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

införa luftrenare, ISO-kod 270306, samt inhalatorer, ISO-kod 040306,
som nya produktgrupper för hjälpmedelsförskrivning i
Hjälpmedelsguiden.

§ 86 Upphandling av armprotesmottagning och gåskola
HSN 2016-4082
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla armprotesmottagning och gåskola enligt lag
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).
Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om ärendet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-03
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- sjukvårdsdirektören att upphandla
armprotesmottagning och gåskola

att

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

Deltar inte i beslut
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§ 87

Godkänna hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting
HSN 2016-4033

Ärendebeskrivning
I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2015 gavs hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att revidera hjälpmedelspolicyn från 2003.
Arbetet har pågått under 2015 och 2016 tillsammans med representanter från
brukarorganisationerna Synskadades Riksförbund (SRF), HSO i Stockholms län
- Funktionshindersrörelsen i samverkan (HSO) samt DHR – Delaktighet,
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Handlingskraft, Rörelsefrihet – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
(DHR).
Anna Breuer, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om ärendet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Hjälpmedelspolicy, bilaga 1
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

godkänna hjälpmedelpolicy för Stockholms läns landsting.

§ 88

Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva
Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård
i Stockholm län
HSN 2016-1149

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motionen behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i Stockholm
län. I motionen föreslår Tara Twana (S) och Tuva Lund (S) att landstinget i
Stockholm ska göra en kraftsamling för att möta det ökade behovet att förbättra
vården för personer med demens.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-27
Motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva Lund (S)
Yrkanden
Ordförande (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Ola Hägg (S) yrkar avslag till 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.

Reservation
Ola Hägg anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Kerstin Pettersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt uttalande
Ola Hägg lämnar ett för S-ledamöterna särskilt uttalande (bilaga 1).
Kerstin Pettersson (V) meddelar att hon stödjer Socialdemokraternas särskilda
uttalande.
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Förfrågningsunderlag enligt lag om offentlig upphandling –
tilläggsupphandling av hörapparater (SEKRETESS)
HSN 1412-1628

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 2015-09-29 att
upphandla hörapparater enligt bilagt förfrågningsunderlag. Hälso- och
sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att besluta om antagande av leverantör.
I ärendet redovisas ett förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om
offentlig upphandling, LOU (2007:1091) för en tilläggsupphandling i de
produktgrupper där sortimentet inte blev fullständigt.
Kerstin Malmgren, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerade om ärendet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-13
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
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.

Deltar inte i beslut
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§ 90 Förvaltningen informerar
Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, meddelar att
skriftlig information kommer att läggas ut på läsplattorna.
§ 91 Övriga frågor
Thorbjörn Larsson (KD) tackar alla för arbetet under året och avslutar
sammanträdet. Ola Hägg (S) tackar Thorbjörn Larsson.
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BILAGA 1
Socialdemokraterna

Särskilt uttalande
Ärende 9
HSN 2016-1149

Gällande ”Yttrande över motion 2016:12 av Tara Twana (S) och Tuva
Lund (S) om behovet av en bättre och mer jämlik demensvård i
Stockholms län”
Vi socialdemokrater är kritiska till yttrandet över denna motion på flera
punkter. Yttrandet bekräftar visserligen bristerna inom demensvården i
Stockholms läns landsting, men väljer samtidigt att inte kommentera flera av de
viktiga problem som motionen tar upp t ex ojämlik läkemedelsförskrivning,
gemensamma demensteam mellan kommun och landsting, samt att tydligt
redovisa åtgärderna som landstinget vidtagit de senaste 12 månaderna för att
uppnå en bättre samordning med kommunerna i länet.

