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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2016-02-18

Tid

14.00–16.50

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Cecilia Lofgreen
Karin Michal
Antonia Jaksic
Delmon Haffo
Mahnaz Johansson
Christina Blom-Andersson
Lisa Holmgren
Johanna Garefelt
Swapna Sharma
Lars Grönwall
Birgitta Sevefjord

Ersättare

(L)
(S)

Margot Hedlin
Kemo Ceesay

Övriga

Birger Forsberg, Magnus Thyberg, Cecilia Lindvall, Lars Blomström,
Katarina Winter, Paula Liljeberg, Per-Olof Björk, Eva Bohlin, Veronica
Ericsson, Johanna Falk, Joar Karlsson Forssell, Leila Koivumäki och
Kadri Jakobson

Justeras

Jessica Ericsson (L)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande

Karin Michal (MP)

2 (6)
Programberedning 3Folkhälsa och psykiatri

PROTOKOLL
2016-02-18

§ 1 Val av justerare
Ordförande Jessica Ericsson (L) och Karin Michal, 2:e vice ordförande utses
att justera protokollet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen. Tillägg under övriga frågor:
En skrivelse lämnas in från Socialdemokraterna “Gällande den psykiatriska
vården till unga vuxna I Stockholm”. Dessutom anmäls en punkt om
läsplattor.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen för folkhälsa och psykiatri
2015-11-24 och 2015-12-18 anmäls och läggs till handlingarna.
§4

Yttrande över motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om
psykiatrins hus
HSN 1509-1092

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) som innehåller förslag kring
arbetet med Psykiatrins hus samt kring Läns- och Beroendeakuten.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-01-15
Motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om psykiatrins hus
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Johanna Garefelt (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Karin Michal (MP) deltar inte i beslutet.
Birgitta Sevefjord (V) deltar inte i beslutet.
Särskilt uttalande
Johanna Garefelt (S), Swapna Sharma (S), Lars Grönwall (S), Kemo Ceesay (S)
och Karin Michal (MP) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna (bilaga 1).
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Folkhälsoanslaget – slutrapporterade projekt 2013-2015
HSN 1512-1523

Ärendebeskrivning
En rapport som sammanfattar de projekt inom folkhälsoanslaget som
slutredovisat verksamhet under 2013-2015 har tagits fram.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2016-01-11
Rapport Folkhälsoanslaget slutrapporterade projekt 2013-2015. 2015-12-20
Cecilia Lindvall, folkhälsostrateg HSF, föredrar ärendet och besvarar
programberedningens frågor.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att besluta
att lägga anmälan till handlingarna.
§ 6 Revidering av beroendepolicy – nuläge?
Lars Blomström, chefläkare Capio Psykiatri, informerar om arbetet med
revidering av beroendepolicy/samverkansöverenskommelse.
Utgångspunkten är att krav på en överenskommelser finns enligt SoL (5 kap, 9a
§ SoL) och HSL (8b § HSL). Överenskommelserna ska reglera hur samverkan/
samarbete mellan huvudmännen ska utvecklas i fråga om personer som
missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel
eller dopningsmedel.
Ett förslag på beroendepolicy tas fram som kommer att gå på
tjänstemannaremiss 29/2-16/3. Sedan behandlas förslaget av en politisk
ledningsgrupp den 25/4. Slutligt godkännande sker i KSL:s styrelse och
landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige i juni 2016.
På fråga från ordförande om huruvida sprututbytet ingår i översynen svarar Lars
Blomström nekande, men att han tar med frågan till styrgruppen för översynen.
§ 7 Information om BUP-klinikens utvecklingsarbete
Per-Olof Björk verksamhetschef vid heldygnsvården BUP och Paula Liljeberg,
divisionschef BUP, informerar om BUP-klinikens utvecklingsarbete och besvarar
beredningens frågor. Den nya inriktningen med differientierad vård innebär att
organisationen delas in efter patienternas tillstånd istället för efter geografisk
indelning. Akuten blir kvar och enheterna riktas därefter in på akutvård (LPT)
med avskiljningsmöjlighet samt en enhet för planerad inläggning för unga med
psykos, bipolaritet eller neuropsykiatrisk diagnos. Vården ska vara kortvarig och
tidsbegränsad. Med den nya inriktningen på differentierad vård kan kliniken
anpassa vården efter patienternas behov samt rekrytera fler medarbetare som vill
arbeta med en viss sorts patienter.
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En diskussion följer med anledning av rapporteringen i media om situationen vid
BUP:s slutenvård. Ordförande Jessica Ericsson (L) har begärt skriftligt svar från
kliniken om hur man arbetar med anledning av inslaget i radioprogrammet
Kaliber 2016-02-15 och informerar om att beredningen också fortsättningsvis
kommer följa utvecklingen.
§ 8 Aktuella kurser och konferenser
Konferens om lanseringen av ett nytt Handlingsprogram övervikt och fetma
2016-2020 har skickats ut till beredningen.
§ 9 Förvaltningen informerar
Magnus Thyberg, enhetschef på läkemedelsenheten, informerar om
läkemedel. Tillgången på vaccin har leveransproblem. BVC använder för
närvarande ett tidsbegränsat ersättningsvaccin mot stelkramp/difteri/
kikhosta i vaccinationsprogrammet för 5-åringar. På lång sikt måste
vaccinförsörjningen lösas.
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att landstingen inte behöver
följa Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, priser utan de gäller
för öppenvårdsapotek. Det ger landstingen en möjlighet att själva förhandla
om läkemedelspriser med läkemedelsföretagen.
Birger Forsberg, enhetschef på enheten för hälsoutveckling, informerar om att
hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft en medarbetarträff den 17 februari.
Under mötet gavs tillfälle till att ställa frågor till ledningen via en konferensapp.
Många medarbetare tog tillfället att ställa frågor om folkhälsa, hälsofrämjande
arbete och psykiatri.
§ 10 Övriga frågor
-

Skrivelse
En skrivelse lämnas in från Socialdemokraterna ”Gällande den
psykiatriska vården till unga vuxna i Stockholms län” (bilaga 2). Svar
lämnas vid nästa sammanträde.

-

Revisionsrapporter
Revisionsrapporten av Prima Liljeholmen daterad 2015-02-01 samt
landstingsrevisorernas rapport om den psykiatriska vården för unga
vuxna 2015:13 bifogas protokollet.

-

Läsplattor
Läsplattor är beställda till alla politiska organ och kommer att införas till
aprilsammanträdet.
Avslutning
Ordförande Jessica Ericsson (L) tackar av Leila Koivumäki som slutar
och hälsar Kadri Jakobson välkommen som ny nämndsekreterare.
Ordförande tackar samtliga och förklarar sammanträdet avslutat.
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Bilaga 1
Ärende nr: 4
HSN 1509-1092

Yttrande över motion 2015:19 av Birgitta Sevefjord (V) om
psykiatrins hus
Miljöpartiet bifaller motionen mot bakgrund av att landstinget behöver satsa
betydligt mer på psykiatrin, och inte minst på psykatrins lokaler i allmänhet.
Det är oerhört centralt att processen med uppbyggnaden av en modern och
samordnad psykiatri påskyndas. Det är också viktigt att psykiatrin placeras i
anslutning till och samordnas mer med den somatiska vården, då många som
lider av somatiska sjukdomar utvecklar psykisk ohälsa och många med
psykiska sjukdomar också lider av somatiska besvär.
Om det är så att byggprocessen av psykiatrins hus inte kan påskyndas på
grund av Stockholms stads detaljplanearbete för Stadshagen så behöver
landstinget ta hand om våra befintliga lokaler fram tills 2024.
Psykiatrins lokaler har under allt för lång tid givits lägsta prioritet. Lokalerna
på St Görans sjukhus, Löwenströmska, BUP akuten och de små enheterna i
södra länet är allt för nedgångna. Vilket är anmärkningsvärt. Den som lider av
psykisk ohälsa och psykisk sjukdom är i stort behov av lokaler som skapar
trygghet, hemmakänsla och som är ändamålsenliga. Många studier visar på att
arkitekturen och den fysiska miljön påverkar vår psykiska hälsa. Psykatriska
avdelningar behöver också placeras eller utformas så att det finns natur i
anslutning till vården. Faktorer som skapar en bra fysisk miljö är ljus och
värme, textiler och färger, växter, bekväma möbler, öppna ytor och ljusinsläpp,
platser för lugn och ro med också samtalsrum och plats för arbetsstationer.
Tyvärr saknas just dessa självklara delar på flera av våra psykiatrienheter.
Ett exempel är BUP akutens enheter där barn heldygnsvårdas.

6 (6)
Programberedning 3Folkhälsa och psykiatri

PROTOKOLL
2016-02-18

1/2016
§§ 1-10

Bilaga 2
PROGRAMBEREDNING FOLKHÄLSA & PSYKIATRI
SOCIALDEMOKRATERNA
SKRIVELSE

2016-02-18

Gällande den psykiatriska vården till unga vuxna i Stockholms län
Psykisk ohälsa bland unga vuxna ökar och även andelen som söker vård. I sin
senaste granskning projektrapport 13/2015 riktar Landstingsrevisorerna kritik
på flera punkter mot landstinget angående den psykiatriska öppenvården för
unga vuxna (16-25 år) i länet.
Kritiken gäller dels att (1) tillgången till psykiatrisk vård är ojämlik i länet och
organisationen för särskilda mottagningar i södra delen av länet är kraftigt
försenad och riskerar att lämna människor utan vård; (2) landstinget ställer
olika krav i olika avtal vad gäller olika utförare, avseende utbud, åldersgränser,
mottagande och hälsofrämjande insatser; (3) informationen om var unga
vuxna kan söka vård är otydlig och dåligt samordnad; (4) dessutom saknas
analyser av konsekvenserna av att unga vuxna i allt högre utsträckning söker
vård för sin psykiska ohälsa i den specialiserade psykiatrin.
Gällande den fjärde punkten föreslår revisorerna tydligare
prioriteringskriterier och fungerande kanaler för att patienter med lindrigare
psykisk ohälsa ska kunna slussas till rätt vårdnivåer.
Med anledning av denna rapport från Landstingsrevisorernas skulle vi vilja ha
mer information om:

•
•

•

•

När ska organisationen för de särskilda öppenvårdsmottagningarna i
södra delen av länet att vara på plats och arbetet vara i full gång?
När ska problematiken åtgärdas kring olika krav i olika avtal med
utförare på de särskilda öppenvårdsmottagningarna gällande olika
utförare, avseende utbud, åldersgränser, mottagande och utförande av
hälsofrämjande insatser?
Vilka åtgärder kommer att göras för att tydliggöra informationen via
1177vardguiden.se till unga vuxna med psykisk ohälsa om var och hur
de kan söka psykiatrisk vård? [Hur ska informationen om olika
vårdformer samordnas bättre?]
Vilka konsekvensanalyser görs gällande ökningen av andelen unga
vuxna som söker vård?

