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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2015-12-18

Tid

15.00–16.50

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(L)
(M)
(M)
(S)
(S)
(V)

Jessica Ericsson
Antonia Jaksic
Mahnaz Johansson
Alfonso Morales
Lars Grönwall
Birgitta Sevefjord

Ordförande

Ersättare

(M)
(S)

Helene Skantze
Kemo Ceesay

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Conny Gabrielsson, Sigrun Garay Sevelin, Joar Karlsson Forsell och
Leila Koivumäki

Justeras

Jessica Ericsson (L)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Alfonso Morales (S)
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§ 89 Val av justerare
Ordförande Jessica Ericsson (L) och Alfonso Morales (S) utses att justera
protokollet.
§ 90 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 91

Handlingsplan för programberedning folkhälsa och
psykiatri 2016
HSN 1412-1624

Ärendebeskrivning
Förslag till handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri
2016.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri 2016.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri beslutar
att

fastställa handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri
2016.

§ 92 Information om de aktuella upphandlingarna
Conny Gabrielsson, enhetschef psykiatrienheten, om aktuella
upphandlingar (enligt LOU) inom psykatrin.
•

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i Handen och
geografiskt områdesansvar i kommunerna Tyresö, Haninge
och Nynäshamn

•

Upphandling av psykiatrisk öppenvård för vuxna med
geografiskt områdesansvar i kommunerna Nacka, Värmdö,
Haninge, Tyresö och Nynäshamn samt i stadsdelarna
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista

•

Psykiatrisk öppen- och slutenvårdsverksamhet för vuxna
med geografiskt områdesansvar i kommunerna Danderyd,
Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm
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Psykiatrisk öppenvårdsverksamhet för vuxna med inriktning
mot svåra depressioner och/eller ångesttillstånd i norra och
södra länsdelen

§ 93 Uppföljning av vuxenpsykiatrin
Sigrun Garay Sevelin, handläggare psykiatrienheten, informerar om
uppföljning av vuxenpsykiatrin. Hon berättar att kostnaden för psykiatrin
uppgår till ca 5, 7 mdr eller 11 % av den totala budgeten för hälso- och
sjukvården. Uppföljningen som förvaltningen gjort är indelad i tre
områden; innehåll och omfattning, uppföljning och delaktighet. Sigrun
beskriver utvecklingen ser ut inom vuxenpsykiatri där ungefär 90 000
patienter varav 53 000 kvinnor behandlats under det senaste året.
Kvinnorna är inte bara flest utan gör också flest besök. Beredningen önskar
också få tillgång till könsuppdelad statistik över behandlingskontakter och
vilka behandlingar som kvinnor respektive män får tillgång till. Hon
informerar också om de olika kvalitetsregistren som finns inom psykiatrin
där resultaten kan hämtas in via Psykiatrikompassen.

§ 94 Aktuella kurser och konferenser
-

Inga aktuella kurser och konferenser att förmedla.

§ 95 Förvaltningen informerar
-

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 151201
Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin 151201
anmäls och läggs till handlingarna.

-

Conny Gabrielsson, enhetschef psykiatrienheten, svarar på skrivelsen
som har lämnats in från Socialdemokraterna ”Neddragningar i
Psykiatrin i Södra Stockholm”. Conny beskriver
avtalsförutsättningar för Södra kliniken för 2015 och berättar att
psykiatrin i södra Stockholm är inne i en omfattande omorganisation
som varit planerad i flera år och som kommer gälla från och med 1
mars. Syftet med omorganiseringen är att höja kvaliteten på den vård
som patienterna får genom att skapa specialiserade mottagningar
med fler läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Conny berättar
att all personal har fått söka om sina tjänster och att de flesta har fått
tjänsten som de har sökt i förstahandsalternativ. Hans bedömning är
att en stor del av den oro som finns inom verksamheten beror på de
förändringar som nu genomförs. Alfonso Morales (S), tackar Conny
Gabrielsson för svaret.
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§ 96 Övriga frågor
- Conny Gabrielsson, enhetschef psykiatrienheten, informerar att
Sveriges Television håller på med en granskning av psykiatrin.
Avslutning
Ordförande Jessica Ericsson (L) förklarar sammanträdet avslutat.
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