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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2016-06-13

Tid

09.00-12.15

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Cecilia Löfgreen
Karin Michal
Mahnaz Johansson
Lisa Holmgren
Alfonso Morales
Johanna Garefelt
Swapna Sharma
Birgitta Sevefjord

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)

Margot Hedlin

Tjänstgörande

Övriga

Magnus Thyberg, Eva Bohlin, Anna Stenseth, Svante Nyberg, Clara
Hellner Gumpert och Kadri Jakobson

Justeras

Jessica Ericsson (L)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

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.
§ 38

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen, med tillägg för en punkt om
studiebesök och en punkt om referensgruppen under Övriga frågor.
§ 39

Föregående protokoll

Föregående protokoll från programberedningen för folkhälsa och psykiatri
2016-05-19 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 40

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms län om samverkan kring personer
med missbruk/beroende

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till en överenskommelse mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/
beroende.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-12
Samverkan kring personer med missbruk/beroende, bilaga
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

godkänna överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och
kommunerna i Stockholms läns landsting kring personer med
missbruk/beroende.

Deltar inte i beslutet
Alfonso Morales meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Karin Michal (MP) deltar inte i beslutet.
Birgitta Sevefjord (V) deltar inte i beslutet.
§ 41

Förlängning av vårdavtal med Prima barn- och vuxenpsykiatri om
vuxenpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet med områdesansvar i
Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att förlänga vårdavtalet med Prima barn- och
vuxenpsykiatri när det gäller vuxenpsykiatrisk öppenvårdsverksamhet med
områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-12
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att förlänga nuvarande avtal med
Prima barn- och vuxenpsykiatri om vuxenpsykiatrisk öppenvård med
områdesansvar i Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö och Skärholmen med ett år,
till och med den 4 maj 2018.

Deltar inte i beslutet
Alfonso Morales (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Karin Michal (MP) deltar inte i beslutet.
Birgitta Sevefjord (V) deltar inte i beslutet.
§ 42 Yttrande över motion 2015:44 av Susanne Nordling (MP) om
nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom BUP
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2015:44 om nollvision för bältesläggningar och avskiljning inom BUP. I
motionen föreslår Susanne Nordling (MP) att en nollvision för bältesläggningar och
avskiljning inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) antas, att nya riktlinjer tas
fram, att kompetens och kunskap ökas i vården samt att inrapporteringssystemet
säkerställs och klargörs för att nå nollvisionen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-10
Motion 2015:44 av Susanne Nordling (MP) om nollvision för bältesläggningar och
avskiljning inom BUP, bilaga
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Deltar inte i beslutet
Alfonso Morales (S) meddelar att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Karin Michal (MP) deltar inte i beslutet.
Birgitta Sevefjord (V) deltar inte i beslutet.
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Yttrande över motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna
Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
motion 2016:2 om kunskapen om kvinnors hälsa. I motionen föreslår Tara Twana
(S) och Swapna Sharma (S) att landstinget riktar forskningsmedel till att öka
kunskapen om kvinnors hjärtsjukdomar och tydliggör olikheter mellan könen inom
området samt att fullmäktige verkar för att det öppnas enheter som är specialicerade
på stresshantering och att dessa ska få i uppdrag att driva utvecklingen inom
stressområdet och vikten av förebyggande insatser i hela landstinget.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-05-11
Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S)
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden
att
§ 44

återremittera ärendet.
Psykiatri i utveckling

Svante Nyberg, som är nytillträdd verksamhetschef i Psykiatri Södra Stockholm,
presenterar sig. Han är psykiater med forskningserfarenhet och kommer närmast
från en tjänst som överläkare på psykiatriska kliniken i Huddinge.
Anna Stenseth, chef för verksamhetsområde Psykiatri i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), redogör för läget inför sommaren. Den psykiatriska slutenvården i
SLSO har totalt 560 platser på de fem klinikerna som kommer samarbeta under
sommaren så att patienterna ska kunna få den vård de behöver trots en ansträngd
bemanningssituation. Södertälje psykiatriska klinik utökar verksamheten
permanent med 4 vårdplatser. Psykiatri Nordväst och Södertälje håller öppet som
vanligt. Vid Norra Stockholms psykiatri, Södra Stockholms psykiatri och Psykiatri
Sydväst kommer en avdelning stängas en kortare period samtidigt som andra
avdelningar förtätas men under de två mest ansträngda veckorna kommer 5 procent
av platserna vara stängda. Beroendecentrum och barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken (BUP) stänger varsin avdelning samtidigt som BUP kommer att erbjuda en
utvidgad dagvård under sommaren.
Anna Stenseth fortsätter med att berätta om SLSO:s utvecklingsarbete Psykiatri
2015, som startade år 2012 med syfte att modernisera den psykiatriska vården.
Arbetet har fokuserat på åtta målområden, som redovisas kapitelvis i den utdelade
delrapporten. Det är angeläget att SLSO kan leverera en psykiatri som:
1. Är tillgänglig och serviceinriktad
2. Är jämlik, håller hög kvalitet och har genomtänkta vårdprocesser
3. Öppet följer upp och redovisar resultat
4. Erbjuder god vårdmiljö och individuellt anpassat innehåll i heldygnsvården
5. Inbjuder patienter att vara delaktiga i sin vård
6. Fördjupar samverkan både internt och med andra aktörer
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7. Bedriver innovativ forskning och utveckling
8. Attraherar kompetenta medarbetare och erbjuder fortbildning och
utvecklingsmöjligheter för alla
Läs delrapporten här
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=s4n42j2c&gInitPage=1

Anna Stenseth delar även ut ett särtryck med SLSO:s Kvalitetsbokslut 2015 med
fokus på psykiatrin.
§ 45

Utveckling och forskning inom psykiatrin

Verksamhetschef Clara Hellner Gumpert berättar om aktuellt från Centrum för
psykiatriforskning i SLSO. Inom psykiatrin arbetar man med förändrade arbetssätt
där bland annat mer behandling för lättare besvär erbjuds via nätet. Inom BIP (Barn
Internet Projektet) har det hittills utvecklats behandling för tvång, social fobi,
specifik fobi, ångest och självskadebeteende. Patienternas inflytande över sin
behandling stärks successivt. Nationella självskadeprojektet, som är en stor
utbildningssatsning, är ett exempel på hur trycket från före detta patienter kan få
igång en utveckling.
En internetadministrerad behandling – ERITA – finns för ungdomar 13-17 år. Här
nås ungdomar som annars inte kommer till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
ERGT (Emotion Regulation Group Therapy) erbjuds som korttidsbehandling för
vuxna i grupp, som komplement till ordinarie behandling.
Självvald inläggning testas genom kontrakt med patienten, som själv får bestämma
om och när hen behöver heldygnsvård i max fem dygn inom områdena psykos,
ätstörningar och självskadebeteende.
Centrum för psykiatriforskning finansieras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och
hjälper till med implementering av utvecklingsprojekt. Bland nya utmaningar finns
människor på flykt som får avslag på att få stanna i Sverige, samt stora grupper som
står utanför arbetsmarknad och skola.
Presentationen distribueras till utskottet via surfplattan.
§ 46 Förvaltningen informerar
Olle Olofsson, chef på avdelningen för närsjukvård, informerar.
Den psykiatriska öppenvården i Liljeholmen upphandlades av hälso- och sjukvårdsförvaltningen år 2013, sedan den tidigare landstingsdrivna verksamheten haft en
längre period med begränsad tillgänglighet och många klagomål till Patientnämnden. Upphandlingen, som var en kombinerad pris- och kvalitetsupphandling,
vanns av Prima. Efter upphandlingen ökade produktionen kraftigt samtidigt som
köerna och klagomålen minskade kraftigt. Förvaltningen har gjort en medicinsk
revision av verksamheten som visade på en del felaktiga registreringar och utifrån
det har Prima betalat tillbaka ersättning. Eftersom processen för återkravet inte följt
de rutiner som finns inom förvaltningen har en intern utredning startats där man
kom fram till att processen inte skötts utifrån de krav på professionalitet som råder
varvid ansvarig enhetschef befriats från sitt uppdrag. Verksamheten vid Prima
fortsätter, men en uppföljande medicinsk revision görs för att följa upp att
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verksamheten idag gör korrekta registreringar. Parallellt med detta kommer också
en medicinsk revision hos en landstingsdriven enhet att göras.
§ 47 Aktuella kurser och konferenser
Den 19 september bjuder Kommunförbundet i Stockholms län och Stockholms läns
landsting in till lanseringskonferens kring – Överenskommelse – Samverkan kring
personer med missbruk/beroende. Inbjudan sparas på surfplattan.
Margot Hedlin och Alfonso Morales har rapporterat från sitt deltagande i
studiedagen ”Den ökande psykiska ohälsan”– sant eller falskt. Deras rapporter finns
sparade på surfplattan.
§ 48 Övriga frågor
Det planerade mötet med politiska referensgruppen för Nytt styrdokument för
folkhälsa i SLL den 30 juni flyttas fram till 7 september kl 14.00. Särskild kallelse
kommer till referensgruppen och de patientorganisationer som varit med i arbetet.
I samband med mötet beslutar vi att undersöka förutsättningarna för att förlägga
studiebesöket på förmiddagen den 22 september till psykiatrin i Huddinge, då stort
intresse finns för internetpsykiatrin och behandling av personlighetsstörningar.
Ordförande Jessica Ericsson (L) förklarar sammanträdet avslutat.

