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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2016-02-15

Tid

14.00–16.20

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Anne-Marie Larsson
Lisbeth Crabo Ljungman
Anna-Lena Johansson
Kent Ivarsson
Catarina Carbell
Roland Ahl
Pablo Leiva
Anders Nilsson

Ersättare

(KD)
(S)

Maria Fälth
Märtha Dahlberg

Övriga

Cecilia Matzon, Elisabeth Höglund, Cecilia Matzon, Petra Eriksson,
Catharina Johansson, Anne-Marie Norén, Jens Bengtner,
Barbro Naroskyin, Mats Ek, Gabriele Radler Liljeberg,
Susanna Nordström och Leila Koivumäki

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tuva Lund (S)
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Val av justerare

Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Tuva Lund (S) utses att justera
protokollet.
§2

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§3

Föregående protokoll

Protokoll från programberedningen för äldre och multisjuka 150921 anmäls
och läggs till handlingarna.

§4

Framtidsspaning

Thorbjörn Larsson (KD) ordförande, informerar om framtidsspaning. Han
informerar att den punkten kommer att vara med på dagordningen i
fortsättningen.

§5

Förvaltningen informerar

Gabriele Radler Liljeberg, enhetschef, Rehabilitering-HabiliteringHjälpmedel
Läsplattor
- Läsplattor är beställda till alla politiska organ och kommer att införas till
april sammanträdet.
Jul- och nyårshelgerna
Anna Nergårdh har tagit fram totalt sju rapporter inför, under och efter
helgerna.
Patientavgift
-Landstingsfullmäktige har beslutat att personer som är 85 år eller äldre
inte behöver betala patientavgift vid besök i öppen hälso- och sjukvård.
Ändringer gäller från och med den 1 januari 2016.
Ny ersättningsmodell på husläkarmottagningarna
- En ny ersättningsmodell infördes på länets samtliga
husläkarmottagningar från och med den 1 januari 2016.
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Organisationsförändringar
En av kunskapsstyrningsavdelningarna – Smittskydd, vårdhygien och
strama – har du delats upp på två avdelningar. De två avdelningarna heter
Smittskydd Stockholm samt avdelningen för vårdhygien och strama.
Avdelningschef för Smittskydd Stockholm är Åke Örtqvist. Tillförordnad
avdelningschef för vårdhygien och strama är Maria Samuelsson Almén.
Ny chefläkare
Karolinska universitetssjukhusets chefläkare Johan Bratt började sin tjänst
den 1 februari som ny chefläkare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Brist på tolkar
För att underlätta så är rådet till vårdgivare att använda distanstolk i första
hand. Expresstolk är tolkning direkt via telefon på de sex mest efterfrågade
språken (arabiska, persiska, ryska, somaliska, spanska och turkiska). För
övriga språk går det bra att boka tid för telefontolkning. Kontakttolk bokas
bara när tolken måste vara fysiskt närvarande vid samtalet.
Journaler på nätet
Därmed kommer alla patienter att kunna ta del av sin samlade
vårdinformation via 1177 Vårdguiden. Att invånarna i Stockholms län får
möjlighet att ta del av journal på nätet är en viktig del i den satsning på ehälsa och nätverkssjukvård som ligger till grund för framtidens hälso- och
sjukvård.
Stockholms läns landsting en habiliteringsläkare
För att öka patientsäkerheten, öka patientnyttan och följa upp vårdens
kvalitet inom gruppen vuxna personer med funktionsnedsättning har en
habiliteringsläkare tillsatts på Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns
sjukvårdsområde (SLSO).
§6

Förfrågningsunderlag enligt LOU – upphandling av
syncentral i Stockholms län
HSN 1505-0688

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 1 september 2015 att
upphandla synverksamhet för befolkningen i Stockholms län. I ärendet
redovisas ett förslag till förfrågningsunderlag enligt lag (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-04
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor.
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Cecilia Matzon föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
Beslut
Programberedning för äldre och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla en syncentral
för befolkningen i Stockholms län enligt förfrågningsunderlaget

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet och
Anders Nilsson (MP) deltar inte i beslutet.
§7

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med
landstinget som huvudman
HSN 2016-0075

Ärendebeskrivning

I ärendet redovisas förslag till organisation av den basala hemsjukvården
med landstinget som huvudman inkluderande den upphandling som
föreslås genomföras med anledning av förslaget.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänstutlåtande, 2016-01-11
Elisabeth Höglund föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till organisation av
den basala hemsjukvården

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla den basala
hemsjukvården kvällar, nätter och helger

att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag.
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Deltar inte i beslutet
Tuva Lund (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet och
Anders Nilsson (MP) deltar inte i beslutet.
§8

Yttrande över remissen - Reformerade stöd till barn och
vuxna funktionsnedsättning (Ds 2015;58)
HSN 1511-1396

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
(Ds 2015:58).
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-14
Sammanfattning av remissen - Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
Margareta Osvald föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

till Socialdepartementet överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande över remissen Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds
2015:58).

att

omedelbart justera beslutet

§9

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr
4/2015 – Avancerad sjukvård i hemmet – bedrivs vården på
lika villkor?
HSN 1511-1382

Ärendebeskrivning
Landstingsrevisorerna har översänt projektrapport nr 4/2015 - Avancerad
sjukvård i hemmet - bedrivs vården på lika villkor? till hälso- och
sjukvårdsnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-14
Landstingsrevisorernas projektrapport nr 4/2015
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Catharina Johansson föredrar ärendet och besvarar för programberedningens frågor.
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsrevisorerna överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande.

Särskilt uttalande
Tuva Lund (S), Catarina Carbell (S), Roland Ahl (S), Pablo Leiva (S) och
Martha Dahlberg (S) lägger ett särskilt uttalande till protokollet (bilaga 1).
§ 10 Rehab koordinatorerna
Anne-Marie Norén, handläggare och Jens Bengtner, handläggare, enheten
Rehabilitering-Habilitering och hjälpmedel, beskriver hur rehabiliteringsoch sjukskrivningsprocessen ska vara så smidig som möjligt. Anne-Marie
beskriver bakgrund till Rehabkoordinatiorerna. Jens beskriver om hälsooch sjukvårdsnämndens beslut och pilotstudie samt utvärdering. Utökad
försöksstudie som påbörjades 2015. Det finns stora skillnader inom
gruppen och patienterna är väldigt nöjda.
§ 11 Presentation av hälso- och sjukvårdsdirektör
Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör, presenterar sig och
berättar om sitt arbete. Barbro beskriver om de stora förändringar som är
på gång inom landstinget. Tydligare roller, styrmodell och ägarstyrning.
Barbro informerar om framtidens hälso- och sjukvårdsplan. Barbro
beskriver de viktigaste delarna inom hälso- och sjukvård. Grundtanken är
att vården är bättre och riktad till patienterna. Barbro beskriver
omställningsavtalen som har börjat gälla. Primärvården gör också stora
förändringar. Det är viktigt att satsa på primärvården. Flytten till Nya
Karolinska som sker successivt under året. Tanken är att patienten står i
centrum. E-hälsa är en viktig del av patienternas vardag. I Stockholm finns
stort utbud om vård. Både efterfrågan och behovet är stort. Attityd och
bemötande är viktigt för att lotsa patienterna att hitta rätt. Det ska öppnas
12 stycken närakuter för att avlasta akutsjukhus. Planering av renovering av
olika sjukhus pågår – behovet är stort.
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§ 12 Journaler på nätet
Mats Ek, medicinsk sakkunnig, avdelningen närsjukvård, informerar om
journalhantering. Mats berättar bakgrund hur journalerna hanterades förr i
tiden. Mats beskriver hur journalhanteringen ska hanteras när det gäller
förfrågnings-underlaget. Journaler ska kopplas till patientlagen och
personuppgiftslagen. Mats beskriver även gången hur journalerna ska
hanteras vid avslut eller övertag. Samt hur journaler hanteras hos de olika
vårdgivarna. Mats beskiver även hur journalerna ska arkiveras vid avslut.
§ 13 Aktuella kurser och konferenser
Inga kurser och konferenser att informera om.

§ 14 Övriga frågor
Avslutning
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat.

1/2016
§§ 1-14

8 (9)
Programberedning 1Äldre och multisjuka

PROTOKOLL
2016-02-15

1/2016
§§ 1-14

Särskilt uttalande
Bilaga 1
Ärende 9
HSN 1511-1382

Gällande landstingsrevisionsrapporten nr 4/2015 – Avancerad sjukvård
i hemmet (ASIH)– bedrivs vården på lika villkor
Landstingsrevisorernas projektrapport nr 4/2015 – Avancerad sjukvård i
hemmet (ASIH) – bedrivs vården på lika villkor – påvisar de farhågor som
vi gett uttryck för i samband med att vårdvalet infördes för ASIH. Vi
socialdemokrater anser att en av de grundläggande principerna är att vård
ska ges utifrån behov. Det handlar både om att de som har behov av vård
ska få det men också att det ska finnas en rimlig fördelning av vård över
hela länet, så att det finns en rättvis tillgänglighet till vård i vår region.
Rapporten visar nu att både vissa patientgrupper med kroniska sjukdomar
har lägre tillgång till ASiH och att tillgången till ASiH varierar över länet.
Att väntetiderna är beroende på vart du bor i regionen snarare hur ditt
vårdbehov ser ut är inte värdigt. Som medborgare ska man kunna ha
förtroende för hälsosjukvården och kunna förvänta sig att får den vård man
har rätt till. Revisorernas rapport påvisar också att en bättre samordning är
nödvändig. När individen är som svagast ska samhället vara som starkast
och individen måste kunna förlita sig på att samhället tar ansvar för en
sammanhållen vård. Man ska kunna lita på att de insatser som man
behöver och på att samverkan mellan ASiH, hemsjukvården och
kommunala omsorgen fungerar utifrån ens behov. Medborgaren ska kunna
koncentrera sig på att må bättre och inte tvingas hålla reda på olika
vårdaktörer och olika insatser. T.ex. framgår det i rapporten att vissa
remitterade vårdgivare saknar kännedom om ASiH som ett alternativ för
patienter med allvarliga kronisk sjukdom och sköra äldre, även i ickepalliativ fas. Det är inte acceptabelt. Det är viktigt att Stockholms läns
landsting tar ansvar för och prioriterar våra mest sjuka äldre.
Omhändertagandet av de äldre är en fråga om värdighet. Under de
kommande decennierna kommer andelen äldre i vår region att öka och det
finns ett behov av utökad kapacitet, höjd kvalitet och bättre samordning
gällande hälso- och sjukvården för länets äldre.
Stockholm är det enda landstinget där hemsjukvården inte har
kommunaliserats och helhetsansvaret kring våra mest sjuka äldre fortsätter
att vara otydligt och bristfälligt. Vi är bekymrade över att vården och
ansvaret för patienten är uppsplittrad på flera olika vårdgivare vilket skapar
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oklarhet i ansvarsfördelningen och riskerar många äldres hälsa. För äldre
och multisjuka patienter är det avgörande att det finns sammanhållna
vårdkedjor, inte minst när det gäller överlappning mellan kommunal
omsorg och landstingets hälso- och sjukvård.
Istället för vårdval vill vi att husläkarmottagningarna ska få ett större
ansvar för att säkerställa sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Alla
som behöver ska få en läkare som tar ett helhetsansvar för vården: planera
vårdtillfällen, samordnar mellan olika vårdspecialiteter samt mellan
sjukvården och den kommunala omsorgen. En ansvarig läkare garanterar
kontinuitet för våra allra mest sjuka äldre.
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