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PROTOKOLL
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§§ 13-19

Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

Fredagen den 27 mars 2015

Tid

14.00 – 17.15

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Karin Michal
Antonia Jaksic
Delmon Haffo
Mahnaz Johansson
Christina Blom Andersson
Tommy Deogan
Alfonso Morales
Swapna Sharma
Lars Grönwall
Birgitta Sevefjord

Ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(FP)
(S)

Helene Skantze
Margot Hedlin
Kemo Ceesay

Tjänstgörande

Övriga

Tjänstgörande

Conny Gabrielsson, Birger Forsberg, Cecilia Lindvall, Lars
Blomström, Helena von Schewen, Eva Andersén Karlsson,
Jenni Larsson, Karin Elinder och Leila Koivumäki

Justerat

Jessica Ericsson (FP)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Karin Michal (MP)

§ 13

Val av justerare

Ordförande Jessica Ericsson (FP) och Karin Michal, 2:e vice ordförande (MP) utses att
justera protokollet.
§ 14 Godkännande av dagordningen
Programberedningen godkänner dagordningen med justeringar samt tillägg under övriga
frågor.
§ 15

Handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri
HSN 1501-0084

Ärendebeskrivning
Förslag till handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri 2015.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri 2015, 2015-03-12.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri beslutar

att

fastställa handlingsplanen för programberedning folkhälsa och psykiatri 2015.

§ 16 Förlängningsavtal med Karsuddens sjukhus
HSN 1208-0976
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 18 mars 2013 beslutat att teckna avtal med
Landstinget Sörmland om rättpsykiatriskt vård och psykiatrisk tvångsvård. Avtalet är
tecknat för perioden 1 januari 2013 till och med 31 december 2015 med möjlighet till
förlängning i högst tre (3) år, ett år i taget. Förhandlingar om förlängning är avslutade och
resulterade i föreliggande avtalsförslag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-02-17
Avtal med bilagor
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 Landstinget i Sörmland, organisationsnummer 232100-0032, om rättspsykiatrisk
vård och psykiatrisk tvångsvård vid Regionsjukhuset Karsudden för tiden 1 januari
2016 till och med 31 december 2018 med möjlighet till förlängning med högst tre (3)
år, minst ett år i taget.

§ 17

Beroendevård nuläge och utveckling

Conny Gabrielsson, enhetschef för enheten psykiatri, beskriver lite bakgrund varför Lars
Blomström, chefläkare Capio Psykiatri och Helena von Schewen, avdelningschef
beroendevården har bjudits till sammanträdet.
Lars beskriver vilka verksamheter han ansvarar för och den samordnade behandling som
sker tillsammans med kommunerna avseende personer som år 18 år och äldre. Konsultation
ges till andra vårdgivare. Lars beskriver de områden som ingår i beroendevården och
berättar att man inom slutenvården jobbar aktivt med att frigöra tid för patienterna och med
LEAN. Både sluten- och öppenvården jobbar med att förankra när behandlingen ska avslutas
redan från uppstart. Socialstyrelsens nationella riktlinjer kommer att uppdateras.
Helena beskriver hur organisationen ser ut.
Helena von Schewen, avdelningschef beroendevården. Helena beskriver hur organisationen
för behandlingar av unga ser ut. Helena berättar lite kort om bakgrunden till och uppdraget
för Maria ungdom. Det finns många patienter som besöker mottagningen väldigt ofta.
Genomgång av de olika verksamheter som finns inom beroendevården, som finns på ett stort
antal platser i länet där man jobbar med unga upp till 20 år och på vissa mottagningar upp
till 25 år. Riktlinjer från Socialstyrelsen kommer att tas fram. Helena poängterar också att
samverkan är viktig.
§ 18

Referensgrupp inom beredning för folkhälsoarbetet

Cecilia Lindvall, folkhälsostrateg, berättar lite bakgrund om sitt uppdrag. Cecilia beskriver
hur folkhälsopolicyn har tagits fram tidigare och om de olika styrdokument som finns inom
landstinget. Det är viktigt att samordna alla styr- och policydokumentet. Cecilia beskriver att
nytt projekt har startats i förvaltningen som heter Nytt styrdokument folkhälsa SLL. Den nya
handlingsplanen som kommer att tas fram kommer konkretisera och tydliggöra
prioriterinagar och ansvarsfördelning inom folkhälsoarbetet och ha uppföljningsbara mål.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri beslutar
att

tillsätta en parlamentarisk referensgrupp bestående av gruppledarena från respektive
parti, Jessica Ericsson (FP), Cecilia Löfgreen (M), Christina Blom Andersson (KD),
Tommy Deogan (C), Alfonso Morales (S), Karin Michal (MP) och Birgitta Sevenfjord
(V). För att följa upp arbetet med det nya styrdokumentet för folkhälsoarbetet.
Referensgruppens intention är att bjuda in representanter från patient- och
brukarorganisationer till något eller några av referensgruppens möten då deras
kompetens kan bidra till arbetet på ett viktigt sätt.

§ 18

Läkemedelskommitténs ordförande presenterar deras arbete

Eva Andersén Karlsson, ordförande i läkemedelskommittén. Eva presenterar sig själv och
berättar lite kort om bakgrund till verksamheten.

§ 19

Övriga frågor

-

Kurser och konferenser
Deltagande i kurser och konferenser anmäls till Leila. De kurser som ni önska delta i
tas upp i presidiemötet och beslutas av ordförande.

-

Hälsosamtal för personer + 75 år
Birger Forsberg, enhetschef för folkhälsofrågor informerar att det har genomförts
hälsosamtal med alla personer som är 75 år och äldre. Pia Bastholm har varit och
informerat alla sjukvårdsstyrelser om projektet.

-

Handlingar via app
Det finns önskemål att få handlingar till beredning via appen.
Leila svarar att det är på gång att införa läsplattor till hälso- och sjukvårdsnämnden
och dess under organ. Planeringsarbete pågår.

-

Nationella hjälplinjen
Lars Grönwall (S), beskriver nationella hjälplinjen som är en organisation erbjudit
psykologiskt stöd kostnadsfritt. Organisationen som har bekostats av staten och stått
under Socialstyrelsens uppsyn. Lars undrar om landstinget har tagit över detta?
Svaret kommer att anges vid nästa beredningsmöte i april.

-

Omorganisation inom vuxen psykiatri
Karin Michal (MP), ställer frågan om omorganisation inom vuxen psykiatri.
Omorganiseringen inom SLSOs vuxenpsykiatri som del av FHS kommer att tas upp
vid kommande möte.

-

Avslutning
Ordförande Jessica Ericsson (FP) tackar samtliga och förklarar sammanträdet
avslutat.

