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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2016-05-16

Tid

14.00–15.45

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Anne-Marie Larsson
Anna-Lena Johansson
Kent Ivarsson
Roland Ahl
Pablo Leiva
Anders Nilsson
Kerstin Pettersson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(KD)

Maria Fälth

Tjänstgörande

Övriga

Marika Berggrund, Carl Gustaf Elinder, Petra Eriksson, Elisabeth
Höglund, Gabriele Radler Liljeberg, Sandra Möller, Göran Stiernstedt,
Mats Nilsson och Kadri Jakobson

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

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.
§ 26

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 27

Föregående protokoll

Protokollet från den 11 april anmäls och läggs till handlingarna.
§ 28

Framtidsspaning – Göran Stiernstedt

Göran Stiernstedt berättar om utredningen - En nationell samordnare för
effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården (SOU 2016:2). Fokus
för utredningen är att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet mellan
patienten och vården. Svensk hälso- och sjukvård fungerar relativt väl idag men
man står inför stora utmaningar. Om vården ska bedrivas effektivt måste hälsooch sjukvårdssystemet ständigt anpassas såväl organisatoriskt som
kompetensmässigt och i kulturella hänseenden.
Utredningens övergripande slutsatser är:
•

Framtiden innebär mer öppen vård, utanför sjukhusen.

•

Effektiviseringspotentialen ligger störst i sättet att arbeta längst ut bland
våra äldre multisjuka.

•

Landstingen bör kraftigt förenkla styrdokument och ersättningssystem.

•

Förslag på ändringar eller tillägg i hälso- och sjukvårdslagen (HSL):
Grunden är öppen vård. Sluten vård kan utföras även utanför sjukhus i
hemmet. Primärvårdens uppdrag definieras som 24/7-uppdrag och krav
på remiss för akutbesök på sjukhus.

•

Primärvårdens roll ska tydliggöras och stärkas.

•

Ny betalningsansvarslag.

•

Ett större grepp om de mest sjuka äldre än själva utskrivningen – ett
inskrivningsmeddelande till berörda (kommun och primärvård).

•

Vårdens storkonsumenter behöver vård och omsorg på ett nytt sätt –
som är proaktiv istället för reaktiv. Landsting och kommun ska
resursplanera gemensamt för öppen och sluten vård. HSL – obligatoriskt
vårdval avskaffas för denna patientgrupp – istället erbjuds vårdval för
den sammanhållna vården – Ta hand om hela patienten.

•

Arbetssättet förändras och utgår från patientens behov, prioriterar
kontinuitet och har en ny fördelning av arbetsuppgifterna. Överväg att
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öka antal undersköterskor och sekreterare samt minska antalet läkare
och sjuksköterskor på sjukhusen.
•
§ 29

Alla identifierade problem kräver bättre IT-lösningar.
Yttrande över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en
hörcentral i landstingets regi
HSN 2016-0098

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi. I
motionen föreslår Dag Larsson (S) att landstinget ska öppna en hörcentral i
egen regi.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-18
Motion 2015:25 av Dag Larsson (S) om en hörcentral i landstingets regi
Yrkanden
1) Tuva Lund (S) meddelar att S-ledamöterna yrkar bifall till motionen
samt Anders Nilsson (MP) och Kerstin Pettersson (V) yrkar bifall till
motionen.
2) Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) yrkar avslag på ovanstående förslag
till förmån för förvaltingens förslag.
Propositionsordning
Ordförande (KD) ställer proposition på de två förslagen och finner att
programberedningen för äldre- och multisjuka beslutar enligt ordförandes
yrkande.
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.

Reservationer
Tuva Lund (S) meddelar att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Anders Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet.
Kerstin Pettersson (V) reserverar sig mot beslutet.
§ 30

Upphandling av psykosocial habilitering
HSN 2016-0614

Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att upphandla psykosocial habilitering till vuxna personer
som tillhör lag (1993:938) om stöd och service (LSS) personkrets samt till
personer med funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre
trauma och till personer med funktionsnedsättning orsakad av traumatiskt
förvärvad ryggmärgsskada, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling
(LOU).
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-20
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla råd och stöd till
personer som tillhör LSS personkrets, till personer med
funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad av yttre trauma
och till personer med traumatiskt förvärvad ryggmärgsskada

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag för
upphandling av råd och stöd till personer som tillhör LSS personkrets,
till personer med funktionsnedsättning på grund av hjärnskada orsakad
av yttre trauma och till personer med traumatiskt förvärvad
ryggmärgsskada.

Deltar inte i beslut
Tuva Lund (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Anders Nilsson(MP) deltar inte i beslutet.

§ 31

Förlängning av avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO
gällande hjälpmedelscentralsverksamhet för
rörelsehjälpmedel mm för södra länsdelen i Stockholms län

HSN 1310-1138

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har den 19 november 2013 beslutat att
teckna avtal med Hjälpmedel Stockholm, SLSO gällande
hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel mm för södra länsdelen i
Stockholms län. Avtalet löper till och med 31 januari 2019 med möjlighet till 5
års förlängning. Om möjligheten till förlängning ska utnyttjas ska hälso- och
sjukvårdsförvaltningen skriftligen påkalla förlängning senast 12 månader före
avtalstidens utgång.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-27
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 SLSO, Hjälpmedel Stockholm, SLSO om
hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel mm i södra
länsdelen i Stockholms län för tiden 1 februari 2019 till och med 31
januari 2022.
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Förlängning av avtal med Sodexo AB gällande
hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel mm i
norra länsdelen i Stockholms län
HSN 1307-0771

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har den 18 juni 2013 beslutat att teckna
avtal med Sodexo AB gällande hjälpmedelscentralsverksamhet för
rörelsehjälpmedel mm i norra länsdelen i Stockholms län. Avtalet löper till och
med 31 janauri2019 med möjlighet till 5 års förlängning. Om möjligheten till
förlängning ska utnyttjas ska hälso- och sjukvårdsförvaltningen skriftligen
påkalla förlängning senast 12 månader före avtalstidens utgång.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-27
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 Sodexo AB om
hjälpmedelscentralsverksamhet för rörelsehjälpmedel mm i norra
länsdelen i Stockholms län för tiden 1 februari 2019 till och med 31
januari 2022.

§ 33

Förfrågningsunderlag enligt LOU - upphandling av basal
hemsjukvård kvällar, nätter och helger
HSN 2016-1788

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 februari 2016 att upphandla
den basala hemsjukvård kvällar, nätter och helger. I ärendet redovisas ett
förslag till förfrågningsunderlag enligt lag (2007: 1091) om offentlig
upphandling (LOU) av verksamheten.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-14
Förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra upphandling av
den basala hemsjukvården kvällar, nätter och helger enligt
förfrågningsunderlaget

att

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

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslut
Tuva Lund (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Anders Nilsson(MP) deltar inte i beslutet.
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
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Information om yttrandet över Effektiv vård (SOU 2016:2),
slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare
resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården

Carl-Gustaf Elinder informerar och ger några sammanfattande synpunkter
kring förvaltningens yttrande över slutbetänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2).
Utredningen är omfattande och väl skriven. Den innehåller bra analyser och
kloka råd till hur vården kan bli effektivare:
•

Förändrad organisation behövs av vården för äldre och kroniskt sjuka
patienter med omfattande behov, som kräver insats från många aktörer.

•

Utveckling av ändamålsenliga och funktionella styr- och stödsystem.

•

Förändrade arbetssätt och förändrad arbetsorganisation i vårdens
vardag.

•

Patienten ska ses som en del av teamet och stödjas i att utföra sin egen
vård.

•

Förvaltningen vill särskilt framhålla följande åtgärder för att
åstadkomma föreslagna förändringar: behov av en omfattande reform,
där primärvården förstärks och ges förutsättningar för att bli den
verkliga basen i hälso- och sjukvården.

•

Huvudprincipen är öppen vård, med tillgänglighet dygnet runt.

•

Utredningen är omfångsrik men tar inte upp frågor om och möjligheter
till ökad effektivitet i följande:

§ 35

o

Möjligheterna till prevention och förebyggande.

o

Frågan om läkemedelsanvändning.

o

Vård och rehabilitering av patienter med omfattande
rehabiliteringsbehov.

Förvaltningen informerar

Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar:
Invigning av S:t Görans nya akutmottagning
Den 19 april invigdes den nya akutmottagningen på S:t Görans sjukhus.
Mottagningen har mer kapacitet och kommer också ge ökad patientsäkerhet och
högre kvalitet i akutsjukvården, med lokaler som anpassats efter patientens
behov.
Ny lagstiftning
En ny lag trädde i kraft den 1 april 2016. Lagen ger ensamstående kvinnor
möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård.
Information publiceras på bland annat 1177 Vårdguiden.
FRAPP – Ambulanssjukvårdens digitala verksamhetsstöd
Den 4 april rullade den första ambulansen igång och ett sjukhus tog för första
gången emot patienter baserat på ambulanspersonalens information i FRAPP.
Systemet ger ambulanspersonalen ett verksamhetsstöd på plats. De kan hämta
information och skriva journalanteckningar redan under ambulansfärden.
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Information om patienten går direkt i realtid till akutsjukhus som kan förbereda
patientens vård.
Stärkt akutsjukvård med större ambulanshelikopter
Nu är det klart att Scandinavian Medicopter AB får uppdraget att driva
ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms läns landsting fram till år 2022. I den
nya upphandlingen ställs bland annat krav på en större ambulanshelikopter för
att ge personalen bättre förutsättningar att vårda patienten.
Beslut om glasögonbidrag till barn och unga 8-19 år
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om glasögonbidrag för barn och
unga mellan 8 och 19 år. Beslutet innebär att barn och unga mellan
8 och 19 år från och med 1 mars 2016 kan få ett bidrag på maximalt 800 kronor
för glasögon och linser samt synundersökning där synförändring konstateras
och som leder till recept. Bidraget utbetalas i efterhand då en blankett och kvitto
skickats in. Ansökningsblankett finns på 1177.se. I Stockholms län finns sedan
tidigare glasögonbidrag på max 500 kronor för barn upp till och med 7 år. Detta
bidrag ges direkt vid köp av glasögon eller linser hos de optiker som hanterar
bidraget.
Ny rutin vid val av förlossningsenhet
När BB Sophia stängde sin verksamhet den 15 maj får länet sex förlossningsenheter istället för sju. I samband med det ska kapaciteten utökas på de övriga
förlossningsenheterna. Under de närmaste månaderna när förändringen sker
behövs ett extra tätt samarbete mellan förlossningsenheterna och en noggrann
planering. De blivande föräldrarna får i samtal med sin barnmorska information
om vilken kapacitet varje förlossningsenhet har under den vecka som deras
förlossning är beräknad. De kan då välja mellan någon av de enheter som har
plats att ta emot istället för att välja en som så många andra valt att kapacitetsnivån är nådd. Genom att ta större hänsyn till hur många som redan valt en
enhet ska det bli färre som får föda på någon annan förlossningsenhet än den de
valt i första hand.
Planering av vården under sommaren
Liksom i fjol är det chefläkare Anna Nergårdh som har i uppdrag att samordna
och leda landstingets gemensamma planering inför och under sommarperioden.
Arbetet med att rekrytera de medarbetare som behövs pågår för fullt hos
vårdgivarna. Bland annat rekryterar man de som går ut från vårdhögskolor just
nu.
Antalet vårdplatser ligger omkring fjolårets nivå.
Precis som förra sommaren kommer också sjuktransporter användas som
komplement till ambulanserna. De används för att föra patienter som redan är
bedömda av läkare, till exempel på akutmottagning, till vård inom exempelvis
geriatrik. Detta gör att ambulanserna kan fokusera på de akuta utryckningarna.
En särskild informationsinsats kommer att riktas till länets invånare under
sommaren för att påminna om hur man hittar rätt vård snabbast. Ofta är
närakuterna den allra bästa platsen att snabbt få hjälp efter akuta mindre
olycksfall och skador.
Sommarrapporterna finns på vardgivarguiden.se.
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Omorganisationen på förvaltningen
Tjänstemannaorganisationen i förvaltningen omorganiseras för att stödja mer
effektiva arbetssätt. Kunskapsdelen ska integreras med beställardelen.
Ekonomicontrollers samlas på en central enhet. Den nya organisationen
genomförs från den 1 september 2016.
§ 36

Aktuella kurser och konferenser

Inga kurser eller konferenser finns att delge beredningen.
§ 37 Övriga frågor
Studiebesöket den 13 juni ställs in och skjuts fram till i höst på grund av att flera
ledamöter inte kan delta. I stället kommer vi ha en genomgång av den
geriatriska vården vid mötet den 13 juni.
Ordföranden Thorbjörn Larsson tackar alla och avslutar sammanträdet.
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