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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2015-08-25

Tid

14.00–16.50

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Cecilia Löfgreen
Karin Michal
Delmon Haffo
Mahnaz Johansson
Christina Blom Andersson
Tommy Deogan
Alfonso Morales
Johanna Garefelt
Swapna Sharma
Lars Grönwall

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
§§ 39-42

Ersättare

(FP)
(S)

Margot Hedlin
Kemo Ceesay

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Conny Gabrielsson, Birger Forsberg, Magnus Thyberg,
Danuta Wasserman, Gergö Hadlaczcky, Göran Rydén,
Karin Elinder och Leila Koivumäki

Justeras

Jessica Ericsson (FP)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Karin Michal (MP)
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§ 39 Val av justerare
Ordförande Jessica Ericsson (FP) och Karin Michal, 2:e vice ordförande
(MP) utses att justera protokollet.
§ 40 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen med tillägg under övriga
frågor: Användning av tvångsvård inom den psykiatriska vården i
Stockholms läns landsting.
§ 41

Yttrande över motion 2013:25 av Helene Öberg m.fl. (MP)
om åtgärder för att förebygga självmord
HSN 1311-1258

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2013:25 om åtgärder för att förebygga självmord. I
motionen föreslår Helene Öberg m.fl. (MP) att landstinget tillsammans
med intresserade kommuner startar en gemensam verksamhet för att
förebygga självmord.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-06-29.
Beslut
Programberedning folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
förslag till yttrande

att

omedelbart justera protokollet

§ 42 Självmordsprevention
Danuta Wasserman, professor, och Gergö Hadlaczky, enhetschef vid
Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP) informerar om
sin verksamhet med utbildning, metodutveckling och utvärdering av
självmordspreventiva insatser. Danuta Wasserman informerar om att
verksamheten funnits i vårt landsting i över tjugo år. Under den perioden
har mycket hänt som påverkat självmordsstatistiken i rätt riktning. De
informerar också om en del projekt som bedrivs vid NASP. Ett exempel är
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SPIS-projektet, SjälvmordsPrevention Inom Stockholms län där olika
aktörer samverkar för att minska antalet självmord, och som till exempel
bidragit till att det blivit svårare att hoppa från Västerbron. Ett annat
exempel är Aktion Livräddning där olika aktörer, från vård,
Arbetsförmedling, socialtjänst och Försäkringskassa, som kommer i
kontakt med personer som mår psykiskt dåligt får lära sig mer om psykiska
sjukdomar och självmordsprevention. De informerar också om YAM (Youth
aware of mental health), ett projekt för skolungdomar där de får lära sig om
psykisk ohälsa genom emotionell inlärning och om när och var man söker
hjälp. Projektet har redan prövats i tio länder med goda resultat både vad
gäller självmordsförsök och minskad frekvens av depressioner.
§ 43 Läkemedel
Magnus Thyberg, tillförordnad avdelningschef för medicinska staben,
berättar han har fått nytt uppdrag från och med 1 augusti 2015. Han är
tillförordnad avdelningschef för medicinska staben.
Magnus informerar om att det under sommaren varit brist på vaccin till
trippelvaccinationen. Det är ett stort problem också i andra länder. Det
finns risk att också tuberkulosvaccinen tar slut. Det är viktigt att alla
nyfödda får sin vaccination. Situationen är svår och bör diskuteras på
nationell nivå.
§ 44 Psykiatrin och patienterna – en introduktion
Göran Rydén, verksamhetschef Norra Stockholms psykiatri, informerar om
psykiatrin. Göran berättar bakgrund kring psykiatri. Göran Rydén utgår
från olika symptombeskrivningar hos historiskt kända personer. Utifrån
dessa illustrerar han de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Han talar om
orsakerna till psykisk sjukdom och vilka behandlingar som kopplas till de
olika diagnoserna. Han beskriver också psykiatrins organisation inom
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), målet jämlik vård och behovet
av uppföljning och utvärdering
§ 45 Aktuella kurser och konferenser
-

Alfonso Morales (S) och Margot Hedlin (FP) har lämnat in rapporten
om konferensen ”Att undanröja hinder” den 27 maj 2015 som Leila har
skickat ut till beredningen.

-

Konferens kring folkhälsa mellan kommuner och landsting den 27
augusti 2015. Konferens ”Våld i nära relationer – vad kan sjukvården
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göra” den 25 september 2015 och Inspirationsdag den 14 oktober 2015.

§ 46 Förvaltningen informerar
-

Kommande beredningsärenden
Conny Gabrielsson, enhetschef psykiatrienheten, informerar om de
kommande upphandlingsärendena. Conny berättar även att ärendet
sprututbyte kommer att komma till beredningen under hösten. Conny
informerar att inspektionen för vård och omsorg (IVO) har förnyat
Stockholms läns landstings dispens att driva projektet.

-

Centrumbildningarna
Birger Forsberg, enhetschef för enheten hälsoutveckling, informerar
om att hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar tillsammans med
SLSO fram nya avtal för de tre centrumbildningarna. De är Centrum
för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Centrum för
hälsoekonomi informatik (CHIS) och sjukvårdsforskning och
Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). De nya avtalen
kommer innebära en besparing för centrumbildningarna. Birger
Forsberg bekräftar att den patientverksamhet som CAMM bedriver
inte kommer att beröras av neddragningarna eftersom den bara utgör
en del av deras budget.

§ 47 Övriga frågor
-

Socialdemokraterna anmäler en övrig fråga till dagens möte som
handlar om tvångsvård inom den psykiatriska vården i Stockholms
läns landsting. Lars Grönwall (S) informerar om bakgrund till den
övriga frågan som har lämnats in. Svar lämnas vid nästa
sammanträde. Conny Gabrielsson bereder frågan inför nästa
sammanträde.
Avslutning
Ordförande Jessica Ericsson (FP) förklarar sammanträdet avslutat.
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