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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

Måndagen den 9 juni 2014

Tid

13.00 – 14.45

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(FP)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(MP)

Övriga

Marie-Louise Siverstrand, Cecilia Bergh, Jennie Sjöberg, Caroline
Matton, Monica Fored, Anna-Maria Bengtsson af Sandeberg, Cecilia
Lindvall, Rosmarie Cizinsky Sjödahl (§ 1-2), Anton Lager (§ 3), Birger
Forsberg, Conny Gabrielsson, Sandra Qvarnström, Mårten
Wallenström

Justerat

Birgitta Rydberg (FP)

Vid protokollet

Sandra Qvarnström

Birgitta Rydberg
Pia Helleday
Björn Samuelsson
Eva Öhbom Ekdahl
Marie Hård
Marianne Watz
Inger Strömbom
Ing-Marie Elfström
Anna Kettner
Karin Michal

Ordförande
1:e vice ordförande

Anna Kettner (S)

§1

Val av justerare

Birgitta Rydberg (FP) och Anna Kettner (S) utses att justera protokollet.
§2

Tema: ätstörningar

Marie-Louise Siverstrand, avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inleder
och ger programberedningen en övergripande bild av ätstörningsvården i Stockholms län.
Hon presenterar bl.a. statistik över antal vårdtillfällen, kostnader för vårdområdet samt en
beskrivning av det regionala vårdprogrammet för specialiserad ätstörningsvård.
Därefter lämnar hon över till representanter för de tre vårdgivare som bedriver specialiserad
ätstörningsvård i Stockholm - Mandometerkliniken AB Mando, Capio Anorexi Center AB
samt Stockholms Center för Ätstörningar
Cecilia Bergh, Mandometerkliniken AB Mando presenterar sin verksamhet. Särskilt för
Mando är att de använder sig av en Mandometer, ett av vårdgivaren utvecklat hjälpmedel
som hjälper patienten att återfå normalt ätbeteende. Behandling med hjälp av en
Mandometer har även visat sig vara framgångsrikt för att behandla allvarlig övervikt hos
barn. I presentationen visas också statistik över behandlingsresultat för kliniken.
Caroline Matton och Monica Forred, Capio Anorexi Center AB visar en presentation
innehållande bl.a. kort fakta Capiokoncernen, var de finns och vilka landsting de har avtal
med. Capio arbetar främst med en transdiagnostisk behandlingsmodell utvecklad av
Christopher Fairburn, en av de främsta forskarna inom ätstörningsbehandling som visad god
effekt och tydlig evidens. För att säkerställa att Capio Anorexi Center vård håller hög kvalitet
finns en klinisk och vetenskaplig referensgrupp kopplad till verksamheten. I presentationen
visas också hur kliniken mäter sina resultat, samt vilka behandlingsresultat klinikens
patienter uppvisar.
Anna-Maria Bengtsson af Sandeberg, Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ)
presenterar sin verksamhet. SCÄ är den största ätstörningsmottagningen och bedriver
öppenvård med ett mobilt team, mottagning för barn och ungdomar samt mottagning för
vuxna, dagvård samt heldygnsvård. På SCÄ finns flera exempel på nya behandlingsformer
exempelvis internetbaserad självhjälp med behandlarstöd och applikation för matdagbok i
smarta telefoner. SCÄ driver även Eiraprojektet och ett projekt om patientstyrd inläggning.
Eiraprojektet är ett tvåårigt projekt för patienter som varit sjuka under en lång tid i sin
ätstörning. Fokus på behandlingen är att förbättra patientens livskvalitet, men SCÄ har även
kunnat notera positiva bieffekter, såsom viktuppgång hos patienterna. Patientstyrd
inläggning innebär att patienter som är välkända inom ätstörningsvården får möjlighet att
lägga in sig själv en kortare period (7 dagar) utan att behovet av vård ifrågasätts.
I presentationen visas också statistik över behandlingsresultat för kliniken.
§3

Information om folkhälsoenkät

Anton Lager, chef vid kartläggning och analys, Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin informerar om folkhälsoenkäten för Stockholms län. Folkhälsoenkäten har
genomförts vart fjärde år sedan år 1990. 125 000 innevånare ingår i urvalet.
Datainsamlingen kommer att påbörjas inom kort, resultat väntas vara klart i början av
vårterminen 2015 och rapporten kommer presenteras under hösten 2015. Folkhälsoenkäten
ställer frågor om bl.a. allmänt hälsotillstånd, kost, fysisk aktivitet, tobak- och alkoholvanor,
psykisk ohälsa, boendemiljö, familjeförhållanden, arbete och arbetsmiljö. För personer över
65 år ställs även frågor om behov av stöd samt funktionsförmåga.

§4

Förlängning av avtal med AB Mando och Capio Anorexi Center AB om
specialiserad ätstörningsvård i Stockholms län
HSN 1112-1522

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsdirektören har på delegation 2010-09-20 beslutat att teckna avtal med
AB Mando och Capio Anorexi Center AB om specialiserad ätstörningsvård. Avtalen är fyra år
långa och kan förlängas i upp till fyra år till och med 2018-12-31.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-08
Yrkande
Ordföranden Birgitta Rydberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning av vårdavtal
med AB Mando om specialiserad ätstörningsvård för tiden 2015-01-01 till och med
2018-12-31.

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning av vårdavtal
med Capio Anorexi Center AB om specialiserad ätstörningsvård för tiden 2015-01-01
till och med 2018-12-31.

Deltar inte i beslut
Anna Kettner (S) och Ing-Marie Elfström (S)
§5

Yttrande över patientnämndsärende gällande svårighet för patienter att
välja psykiatrisk vård
HSN 1402-0307

Ärendebeskrivning
Patientnämndens förvaltning har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
hur det säkerställs att vårdgivarna lever upp till gällande valfrihetsregler inom psykiatrin.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-20
Brev från Patientnämnden, 2014-03-07
Yrkande
Ordföranden Birgitta Rydberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta

att

till Patientnämnden överlämna förvaltningens förslag till yttrande
omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslut
Anna Kettner (S) och Ing-Marie Elfström (S)
§6

Förslag till organisation för vård av flyktingar från Syrien
HSN 1306-0685

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 11 december 2013 att ge hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag om hur vården av flyktingar från Syrien
ska organiseras på ett välfungerande sätt i enlighet med hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag den 5 november 2013 i svaret på skrivelsen från M, FP, KD och C om organiserad
vård för flyktingar från Syrien.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-05-06
Yrkande
Ordföranden Birgitta Rydberg (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utöka nuvarande avtal med Kris- och
traumacenter i Sverige AB och Stiftelsen Röda Korsets center för torterade flyktingar
avseende både behandling och förebyggande insatser för att möta behovet av hjälp till
flyktingar från Syrien

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslut
Anna Kettner (S) och Ing-Marie Elfström (S)
§7

Förvaltningen informerar

Birger Forsberg informerar om:
- att årsrapporter från centrumbildningarna har sänts till beredningen. Ambitionen med
årsrapporterna är att ge en bild av vilken verksamhet som bedrivs vid de olika
centrumbildningarna samt vilka resultat de uppvisar. Programberedningen har tagit del av
årsrapporterna och tackar för informationen.
Conny Gabrielsson informerar om:
- Ett projekt kommer att starta i Järva där barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin, beroendevården
och Maria ungdom ska samverka för att fånga upp grupper som riskerar att falla mellan

stolarna. Verksamheten kommer att bedrivas i en särskild lokal nära vuxenpsykiatrin i Kista.
Invigning av verksamheten sker den 27 augusti.
- Inom framtidens hälso- och sjukvård finns planer på att bygga ett nytt hus på St Göran.
- Primärvården går en spännande utveckling till mötes gällande utveckling av första linjens
psykiatri. Planer finns på att eventuellt utveckla vårdval för psykisk ohälsa.
Anna Kettner (S) ställer en fråga kring varför patienter som medicinerar mot ADHD
regelbundet måste genomgå drogscreening. Conny återkopplar till Anna via mail.
§9

Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att behandla.
Ordförande Birgitta Rydberg (FP) tackar de närvarande och avslutar mötet.

