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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2016-08-25

Tid

14:00-17:00

Plats

Södertörnssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Cecilia Löfgreen
Karin Michal
Antonia Jaksic
Delmon Haffo
Mahnaz Johansson
Alfonso Morales
Johanna Garefelt
Swapna Sharma
Lars Grönwall

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(L)
(S)

Helene Skantze
Margot Hedlin
Kemo Ceesay

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Magnus Thyberg, Maria Hägerstrand, Eva Bohlin, Birger Forsberg,
Pia Frisk, Alexander Wilczek, Anna Kullberg 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.
§ 50

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen, med tillägg för en punkt om
sommarsituationen under Övriga frågor.
§ 51

Föregående protokoll

Föregående protokoll från programberedningen för folkhälsa och psykiatri
2016-06-13 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 52

Yttrande över motion 2016:1 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson
(S) om behovet av mångfald i vården av allvarlig övervikt

Ärendebeskrivning
Motionärerna önskar kartläggning av primärvårdens förutsättningar att arbeta
hälsofrämjande mot personer med övervikt och fetma, en kartläggning av ickekirurgiska behandlingsalternativ för att utöka behandlingsmångfalden och
utredning av förutsättningarna att utöka utbudet av ätträningshjälpmedel.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-28
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar på bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta

att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänstetlåtande 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.
§ 53

Yttrande över motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso
Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för
patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig över
kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska
vården. I motionen föreslår Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S) att
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personer som kan tvingas att motta vård, mot sin vilja, inom ramen för den
lagstiftade psykiatriska tvångsvården inte ska tvingas att betala den patientavgift
som finns idag och som uppgår till 100 kronor per vårddag.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-16
Motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso Morales Barrera (S)
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Alfonso Morales (S) och Karin Michal (MP) yrkar på återremiss av ärendet.
Propositionsordning 1
Ordföranden (L) ställer först proposition på återremittering av ärendet.
Ordföranden (L) finner att programberedningen beslutar att avgöra ärendet idag.
Propositionsordning 2
Ordföranden (L) ställer sen proposition på sitt förslag och finner att
programberedningen bifaller förslaget.
Beslut
Programberedningen 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.
Särskilt uttalande
Alfonso Morales (S) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Socialdemokraterna (bilaga 1).
§ 54 Yttrande över motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att
utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns
landsting
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra
tolkverksamheten i Stockholms läns landsting. I motionen föreslår Ulf Landström
m. fl. (SD) att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i
Stockholms läns landstings verksamhet när tolk krävs.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-06-23
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Motion 2016:9 av Ulf Landström m.fl. (SD) om att utveckla och förbättra
tolkverksamheten i Stockholms läns landsting
Yrkanden
Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Programberedningen föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

§ 55

Arbete med behandling av psykisk ohälsa för medarbetare inom
hälso- och sjukvården

Alexander Wilczek, verksamhetschef på Ersta psykiatriska klinik, informerar om
verksamheten med vård av psykisk sjukdom för vårdpersonal. Kliniken tar emot
cirka 1500 patienter per år (varav 600 nyinskrivna) och vården bedrivs både i öppen
och sluten form. De flesta patienterna är mellan 30-35 år och 40-45 år. Vården är
personcentrerad och skräddarsys för varje patient. Kliniken erbjuder en rad olika
typer av behandlingar och arbetar även i projektform för att utarbeta nya
behandlingsmodeller.
Presentationen kommer att distribueras till beredningen.
§ 56

Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi – uppföljning 2015

Pia Frisk, apotekare, enheten för analys och utvärdering vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar. Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi anger ett
antal målområden och indikatorer för läkemedelsanvändningen. I uppföljningen,
som sker löpande, följer hälso- och sjukvårdsförvaltningen läkemedelsanvändningen
och jämför resultat med ingångsvärdena i strategin. Bland olika parametrar som
följs upp av förvaltningen finns antal fortbildningsaktiviteter, antal läkemedelsgenomgångar för personer över 75 år, antal arbetsplatser med tillgång till
kunskapsstödet Janusfönster och användningen av dessa tjänster, andel vårdgivare
anslutna till delad vårdinformation i nationell patientöversikt (NPÖ), olika
patientrapporterade indikatorer, följsamhet till upphandling, följsamhet till Kloka
listan (rekommenderade läkemedel), antal kliniska prövningar samt antal
registerstudier och vetenskapliga publikationer.
Presentationen kommer att distribueras till beredningen.
§ 57

Genusmedveten och jämlik vård

Anna Kullberg, jämställdhetsstrateg vid landstingsstyrelsens förvaltning, informerar
om vad landstingsstyreslens förvaltning gör idag på området jämställd och jämlik
vård. I arbetet används tre strategier: kunskap (utbildning och forskning), styrning
(via styrdokument och indikatorer) och verksamhetsutveckling (stöd till
utvecklingsprojekt med förändringsarbeten).
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Presentationen kommer att distribueras till beredningen.
§ 58

Förvaltningen informerar

Maria Hägerstrand presenterar sig. Hon har tillträtt som enhetschef på
psykiatrienheten vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommer att vara
ansvarig tjänsteman i programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
§ 59

Aktuella kurser och konferenser

a) En dag om tre utmaningar i vården äger rum den 21 september 2016
kl 8.30-16.00 i landstingssalen. Vid detta heldagsseminarium presenteras tre nya
publikationer från enheten för Vårdgivarstöd inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
•
•
•

Regionalt Vårdprogram Övervikt och fetma
Slutrapport - Att fråga patienter om erfarenheter av våld i nära relationer på
en öppenpsykiatrisk mottagning
Regionalt Vårdprogram Psykisk ohälsa vuxna i första linjen.

Inbjudan mailas till beredningen samt sparas på surfplattan.
b) 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.
§ 60 Övriga frågor
Vid nästa sammanträde den 22 september besöker beredningen Huddinge sjukhus.
Detaljprogram för heldagen sänds ut senare.
Vad gäller frågan om sommarsituationen så kommer beredningen få en återrapport
vid ett senare tillfälle då sammanställningen är klar.
Ordförande Jessica Ericsson (L) förklarar sammanträdet avslutat.
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Bilaga 1

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
SOCIALDEMOKRATERNA
SÄRSKILT UTTALANDE

1(1)

2016-08-30
Ärende 20
HSN 2016-0700

Gällande ” Yttrande över motion 2016:3 av Dag Larsson (S) och Alfonso
Morales Barrera (S) om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter
som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården”
Bestämmelserna i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) om intagning
för tvångsvård och om tvångsvårdens upphörande är ingående och absoluta. Beslut
om intagning för sluten psykiatrisk vård fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för
psykiatrisk vård efter en undersökning av patienten och sedan en annan läkare har
utfärdat ett vårdintyg. När det inte längre finns förutsättningar för tvångsvård, ska
chefsöverläkaren genast besluta att tvångsvården ska upphöra. Frågan om
tvångsvårdens upphörande ska övervägas fortlöpande.
I motionen föreslås att personer som tvingas att motta vård mot sin vilja inte ska
tvinga att betala den patientavgift som finns i dag. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens motivering till sitt yttrande beträffande motionen, att en
avgiftsbefrielse skulle kunna ge konsekvenser i form av minskad motivation till att
söka frivillig vård eller att patientens strävar efter att kvarstanna i tvångsvården för
att slippa avgifter, är inte förenlig med vare sig lagstiftningen eller dess intentioner
och dessutom ett ifrågasättande av läkarens profession. Vi anser att ärendet bör
återremitterade till förvaltningen för en översyn av förvaltningens motivering.

