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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2016-05-19

Tid

14.00–16.30

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(L)
(M)
(MP)
(M)
(M)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)

Jessica Ericsson
Cecilia Löfgreen
Karin Michal
Antonia Jaksic
Mahnaz Johansson
Christina Blom Andersson
Alfonso Morales
Johanna Garefelt
Swapna Sharma
Lars Grönwall

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)
(S)

Margot Hedlin
Kemo Ceesay

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Birger Forsberg, Magnus Thyberg, Eva Bohlin, Razvan State, Mehrnaz
Aram, Mårten Wallenström och Kadri Jakobson

Justeras

Jessica Ericsson (L)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

§§ 33-36

Karin Michal (MP)
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Val av justerare

Ordförande Jessica Ericsson (L) och Karin Michal, 2:e vice ordförande (MP)
utses att justera protokollet.
§ 25

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 26

Föregående protokoll

Föregående protokoll från programberedningen för folkhälsa och psykiatri
2016-04-14 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 27

Förlängning av ramavtal avseende språktolkservice,
distanstolkning
HSN 2016-1714

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har den 28 augusti 2012 uppdragit åt
förvaltningen att teckna ramavtal med Stockholms tolkförmedling AB
(Transvoice), Semantix Tolkjouren AB, Järva Tolk & Översättning AB och
Språkservice Sverige AB i nämnd rangordning. Avtalet har en avtalsperiod på två
år med möjlighet till en förlängning på upp till två år. Förvaltningen föreslår i
ärendet att avtalet förlängs med två år, från 1 oktober 2016 till och med 30
september 2018 som längst eller till dess att ny upphandling av distanstolkning
enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är genomförd, beroende
på vilket som infaller först.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-20
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning
med Stockholms tolkförmedling AB (Transvoice), Semantix Tolkjouren
AB, Järva Tolk & Översättning AB och Språkservice Sverige AB i nämnd
rangordning för tiden 1 oktober 2016 till och med 30 september 2018 som
längst eller till dess att ny upphandling av distanstolkning enligt LOU är
genomförd.
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§ 28 Förlängning av ramavtal avseende språktolkservice,
expresstolkning
HSN 2016-1715
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har den 28 augusti 2012 uppdragit åt
förvaltningen att teckna ramavtal med Språkservice Sverige AB. Avtalet har en
avtalsperiod på två år med möjlighet till en förlängning på upp till två år.
Förvaltningen föreslår i ärendet att avtalet förlängs med två år, från 1 oktober
2016 till och med 30 september 2018 som längst eller till dess att ny upphandling
av expresstolkning enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) är
genomförd, beroende på vilket som infaller först.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-20
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

§ 29

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om förlängning
med Språkservice Sverige AB om expresstolkning för tiden 1 oktober 2016
till och med 30 september 2018 som längst eller till dess att ny upphandling
av expresstolkning enligt LOU är genomförd.
Yttrande över motion 2015:21 av Tara Twana m.fl. (S) om fetma
hos barn
HSN 1510-1224

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2015:21 av Tara Twana m.fl. (S) om fetma hos barn. I motionen
föreslås att införa en tydlig målsättning i att halvera andelen barn som är
överviktiga eller har fetma till 2020, att landstinget så väl BVC som specialister
tillsammans med kommunerna kraftsamlar kring insatser riktade till barn som är
överviktiga eller har fetma och att i de kontroller som görs på BVC identifiera och
i högre utsträckning remittera vidare de barn som lider av övervikt eller fetma till
specialist.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-25
Motion 2015:21 av Tara Twana m.fl. (S)
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
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att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

§ 30

3/2016
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Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOU – ny upphandling
av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i
Handen och geografiskt områdesansvar i Tyresö, Haninge och
Nynäshamn (Sekretess)
HSN 1501-0102

Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) beslutade den 26 januari 2016
attgenomföra upphandling av BUP-verksamhet i Handen och geografiskt
områdesansvar i kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Upphandlingen
avbröts genom ordförandebeslut den 31 mars 2016 och hälso- och sjukvårdsdirektören gavs i uppdrag att återkomma till HSN med ett reviderat
förfrågningsunderlag till ny upphandling enligt lag (2007:1091) om offentlig
upphandling (LOU). I ärendet redovisas förslag till reviderat
förfrågningsunderlag enligt LOU.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-04-20
Reviderat förfrågningsunderlag enligt LOU inklusive bilagor, 2015-04-20.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra
upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsverksamhet i Handen och geografiskt områdesansvar i
kommunerna Tyresö, Haninge och Nynäshamn enligt
förfrågningsunderlaget

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till
nämnden för beslut om antagande av leverantör

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Karin Michal (MP) deltar inte i beslutet, utan hänvisar till Miljöpartiet de grönas
förslag till beslut vid HSN den 26 januari 2016.
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Primärvårdens arbete med hälsan bland flyktingar och
hälsoundersökningar

Mehrnaz Aram, handläggare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, redogör för
frågor kring hälso- och sjukvård för asylsökande, papperslösa och nyanlända.
Landstinget är skyldiga att erbjuda hälsoundersökning (HU) inklusive vissa
provtagningar till asylsökande, kvotflyktingar och vissa anknytningsinvandrade
personer. HU är ett kostnadsfritt erbjudande till målgruppen och består av
genomgång av fysiskt och psykiskt hälsotillstånd, provtagning enligt smittskydd,
vaccinationsstatus och information om vårdsystemet. HU utförs vid 6 vårdcentraler i Stockholm. Alla vårdcentraler i Stockholms län har i uppdrag att ta
emot och ge vård till asylsökande och personer utan tillstånd. Antal gjorda HU
ökar ständigt fast inte i samma takt som antalet asylsökande ökar i länet.
Väntetiden är 8 veckor. Fokus är på ensamkommande barn o barnfamiljer och
några vårdcentraler har fått uppdraget att åka till boenden och göra HU på plats
(mobila team). År 2014 gjordes 5220 HU och 2015 gjordes 6365 HU. Bland
utmaningarna för landstinget finns: brist på tolkar, ökat behov av psykosocialt
stöd, öka antal gjorda HU, vaccinationer för barn < 5 år, hälsokommunikation
och ensamkommande barn.
§ 32

Överenskommelsen psykisk hälsa 2016

Eva Bohlin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om Överenskommelsen psykisk hälsa 2016. Syftet med överenskommelsen mellan SKL och
Socialdepartementet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.
Medel fördelas till Stockholms läns landsting för följande insatser:
1. Uppmärksamma behov - genom att göra analyser och sätta upp
handlingsplaner gemensamt med kommunerna (ca 68 mkr)
2. Medel för att nå barn och unga med psykisk ohälsa (ca 34 mkr)
3. Satsning på ungdomsmottagningar (29 mkr)
Överenskommelsen har fem fokusområden:
- Förebyggande och främjande insatser
- Tillgängliga och tidiga insatser
- Enskildas delaktighet och rättigheter
- Utsatta grupper
- Ledning, styrning och organisation.
§ 33

Yttrande över Effektiv vård (SOU 2016:2), slutbetänkande av En
nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom
hälso- och sjukvården

Magnus Thyberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar och ger några
sammanfattande synpunkter kring förvaltningens yttrande över slutbetänkandet
Effektiv vård (SOU 2016:2).

6 (6)
Programberedning 3Folkhälsa och psykiatri

PROTOKOLL
2016-05-19

Utredningen är omfattande och väl skriven. Den innehåller bra analyser och
kloka råd till hur vården kan bli effektivare:
• Förändrad organisation behövs av vården för äldre och kroniskt sjuka
patienter med omfattande behov, som kräver insats från många aktörer
• Utveckling av ändamålsenliga och funktionella styr- och stödsystem
• Förändrade arbetssätt och förändrad arbetsorganisation i vårdens vardag
• Patienten ska ses som en del av teamet och stödjas i att utföra sin egen vård.
Förvaltningen vill särskilt framhålla följande åtgärder för att åstadkomma
föreslagna förändringar:
• Behov av en omfattande reform, där primärvården förstärks och ges
förutsättningar för att bli den verkliga basen i hälso- och sjukvården
• Huvudprincipen är öppen vård, med tillgänglighet dygnet runt
Trots att utredningen är så omfångsrik finns det frågor om och möjligheter till
ökad effektivitet som den inte tagit upp:
• Möjligheterna till prevention och förebyggande
• Frågan om läkemedelsanvändning
• Vård och rehabilitering av patienter med omfattande rehabiliteringsbehov.
§ 34 Förvaltningen informerar
Eva Bohlin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar.
Semesterplaneringen pågår inom psykiatrin. Avdelningar kommer att stängas
under vissa perioder framförallt på grund av sjuksköterskebrist. Samtidigt sker
en förtätning av vårdplatser på de avdelningar som hålls öppna. Barn- och
Ungdomspsykiatrin, Stockholms Centrum för Ätstörningar och Psykiatri
Nordväst planerar för att hålla alla avdelningar öppna. Den slutliga planeringen
kan Anna Stenseth från Stockholms läns sjukvårdsområde redogöra för vid nästa
sammanträde när hon besöker beredningen.
§ 35 Aktuella kurser och konferenser
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, bjuder in till ett
frukostseminarium om psykisk ohälsa den 2 juni i Widerströmska huset på KI.
§ 36 Övriga frågor
Nästa sammanträde med beredningen är 13 juni kl 9.00. Gruppmötena börjar
klockan 8.30.
Ordförande Jessica Ericsson (L) förklarar sammanträdet avslutat.
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