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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2016-06-13

Tid

14.00–15.45

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(KD)
(M)
(S)
(M)
(C)
(MP)

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Lisbeth Crabo Ljungman
Kent Ivarsson
Anders Nilsson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(KD)
(S)

Maria Fälth
Märtha Dahlberg

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Marika Berggrund, Catharina Johansson, Catharina Lernstad,
Gabriele Radler Liljeberg, Mats Nilsson, Susanna Nordström, Gunilla
Röjdalen, Karin Skiöld

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Susanna Nordström

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.
§ 39

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.

§ 40

Föregående protokoll

Protokollet från den 16 maj anmäls och läggs till handlingarna.

§ 41

Framtidsspaning – Catharina Johansson

Catharina Johansson berättar om vårdval geriatrik. Nuvarande vårdvalsavtal
bedrivs på 13 kliniker. Vårdvalets nuvarande målgrupper är den för sluten
geriatrisk vård och den för öppenvård (minnesmottagning).
Befolkningsutvecklingen indikerar en kraftig ökning av behovet av geriatriska
vårdplatser. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett
förfrågningsunderlag för vårdval geriatrik. Catharina Johansson anger de
politiska direktiven vad gäller inriktning och genomförandet av vårdvalet.
Vidare beskriver hon konceptets målsättning och framgångsfaktorer med till
exempel mer förebyggande insatser, helhetsansvar och patientcentrerad vård.
Vårdvalets knäckfrågor handlar bland annat om en konkretisering av
helhetsansvar, en styrning och identifiering av målgrupperna och vilken
ersättning som styr till rätt vårdnivå.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 42

Upphandling av planerad specialiserad reumatologisk
rehabilitering
HSN 2016-1420

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)
upphandla samt utarbeta förfrågningsunderlag för planerad specialiserad
reumatologisk rehabilitering.
Karin Skiöld och Catharina Lernstad föredrar ärendet och svarar på
beredningens frågor. Presentationen skickas ut till beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-03
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
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att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla planerad
specialiserad reumatologisk rehabilitering

att

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

§ 43

Upphandling av försäkringsmedicinska utredningar
HSN 2016-2051

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag om att upphandla försäkringsmedicinska utredningar
(FMU) enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Upphov till
förslaget är den nya lag som ska reglera landstingens ansvar för att utföra FMU
samt ett ökande beställningsflöde från Försäkringskassan.
Gunilla Röjdalen föredrar ärendet och svarar på beredningens frågor.
Presentationen skickas ut till beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-12.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
försäkringsmedicinska utredningar

att

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

§ 44

Avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO, gällande
hjälpmedelscentralverksamhet för medicinsk apparatur i
hemmet (MAH)
HSN 1511-1306

Ärendebeskrivning
I detta ärende föreslås att avtal tecknas med Hjälpmedel Stockholm,
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som leverantör av
hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH)
för hela länet och att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att träffa
avtal med vårdgivaren.
Marika Berggrund föredrar ärendet och svarar på beredningens frågor.
Presentationen skickas ut till beredningen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-12
Avtal med bilagor
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
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att

godkänna avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO, angående drift av
hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk apparatur i hemmet
(MAH) för hela länet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Hjälpmedel Stockholm, SLSO för perioden 1 september 2016 till och
med 31 augusti 2019.

§ 45

Förvaltningen informerar

Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar:
•

Ny chef på avdelningen för närsjukvård från och med den 15 augusti. Åsa
Himmelsköld efterträder Olle Olofsson som går i pension.

•

Ny chef till enheten för psykiatri från och med 1 augusti. Maria
Hägerstrand efterträder Conny Gabrielsson.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att införa ett nytt vårdval
inom specialiserad urologi. Vårdvalet beräknas träda i kraft i november.

•

Tre nya närakuter öppnar 2017 för barn och vuxna vid Danderyds
sjukhus, Södersjukhuset och i närheten av nya Karolinska sjukhuset. De
nya närakuterna ska ha ett enhetligt utbud av öppettider, vårdutbud och
specialistkompetens samt ha anknytning till akutsjukhus och geriatrisk
klinik.

•

Hjälpmedelsguiden flyttar till vårdguiden under fliken behandlingsstöd.
Hjälpmedelsguiden är ett stöd i förskrivningsprocessen och ger till
exempel information om aktuellt hjälpmedelssortiment, information om
ansvarsfördelning och vilka förskrivningsregler som gäller.

•

På Vårdgivarguiden publicerar Anna Nergårdh fortlöpande rapporter om
situationen inom vården under sommaren.

•

Ny lagstiftning från och med 1 mars om glasögonbidrag för barn och
unga mellan 8-19 år. Bidraget uppgår till max 800 kronor för linser eller
glasögon samt synundersökning. I det initiala skedet har hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fått in drygt 100 stycken ansökningar om dagen.

•

Förändringar i lag om mottagande av asylsökande från och med den 1
juni 2016 som innebär att rätten till bistånd upphör för personer som
fått avvisning eller utvisning. Gruppen kommer istället att erbjudas
nödvändig vård, som inte kan anstå, enligt lag om hälso- och sjukvård
till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. I
det ingår även tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning,
vård vid abort och en hälsoundersökning.
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Aktuella kurser och konferenser

Inga kurser eller konferenser finns att delge beredningen.
§ 47

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.
Mats Nilsson, politisk sekreterare för Kristendemokraterna, meddelar att han
går vidare till nya uppdrag på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Tuva Lund tackar ordföranden för ett gott ledarskap och önskar en bra sommar.
Ordföranden Thorbjörn Larsson önskar alla en skön sommar och avslutar
sammanträdet.
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