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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2016-09-22

Tid

14:00-16:25

Plats

Gästmatsalen, restaurang 61:an, Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Cecilia Löfgreen
Karin Michal
Antonia Jaksic
Delmon Haffo
Christina Blom-Andersson
Lisa Holmgren
Alfonso Morales
Swapna Sharma
Lars Grönwall
Birgitta Sevefjord

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)
(S)

Margot Hedlin
Kemo Ceesay

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Maria Hägerstrand, Eva Bohlin, Birger Forsberg, Marina Skarbövik,
Kristina Laurell Laroussi, Åsa Steinsaphir, Åsa Edberg, May Blom, Christina
Walldin och Kadri Jakobson.

Justeras

Jessica Ericsson (L)

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.
§ 62

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 63

Föregående protokoll

Föregående protokoll från programberedningen för folkhälsa och psykiatri
2016-08-25 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 64

Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster inom området STI
och sex och samlevnad
HSN 2016-1695

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag till beslut om upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad enligt lag (2007:1091) om
offentlig upphandling (LOU). De tjänster som främst avses är provtagning och
behandling av sexuellt överförbara infektioner (STI), smittspårning, preventivmedelsrådgivning och psykosocial verksamhet som inte kräver akutsjukhusens
resurser.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-12
Sesamöversyn 2016, bilaga
Yrkanden
1) Ordförande Jessica Ericsson (L) yrkar bifall enligt förvaltningens förslag.
2) Karin Michal (MP), Alfonso Morales (S) för S-ledamöterna och Birgitta
Sevefjord (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Jessica Ericsson (L) ställer proposition på de två förslagen och finner
att programberedningen beslutar enligt ordförandes yrkande.
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla hälso- och
sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag på förfrågningsunderlag för upphandling av
hälso- och sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad.
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Reservation
Karin Michal (MP) reserverar sig mot beslutet.
Alfonso Morales (S) anmäler att S-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Birgitta Sevejord (V) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt uttalande
Karin Michal (MP), Alfonso Morales (S) och Birgitta Sevefjord (V) lämnar ett gemensamt
särskilt uttalande till protokollet från Miljöpartiet de Gröna, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga 1).
§ 65

Återrapportering av uppdrag från landstingsfullmäktige gällande
att uppvakta Folkhälsomyndigheten om att påskynda utredning
och fördjupad analys av kostnaderna för HPV-vaccinering av
pojkar
HSN 2016-0155

Ärendebeskrivning
Ärendet avser en återrapportering gällande de uppdrag som landstingsfullmäktige
den 15 december 2015 beslutade att ge hälso- och sjukvårdsnämnden. Uppdragen
var att uppvakta Folkhälsomyndigheten om att påskynda utredningen HPVvaccinering av pojkar samt att göra en fördjupad analys av kostnaderna för och hur
ett införande av HPV-vaccinering för pojkar, män som har sex med män och män
som är HlV-bärare kan genomföras.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-18
Protokoll från landfullmäktige 2015-12-15, § 204, Motion 2015:8 av Håkan Jörnehed
m.fl. (V) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar, män som har sex med
män (MSM) och hiv-bärare (LS 2015-0299)
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsfullmäktige överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens återrapportering av uppdraget.

§ 66

Yttrande över motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna
Sharma (S) om kunskapen om kvinnors hälsa
HSN 2016-0693

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 för att
öka kunskapen om kvinnors hjärtsjukdomar och tydliggöra olikheter mellan könen
inom området. Vidare föreslås att fullmäktige verkar för att det öppnas enheter
som är specialiserade på stresshantering och att dessa ska få i uppdrag att driva
utvecklingen inom stressområdet och vikten av förebyggande insatser i hela
landstinget.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-17
Motion 2016:2 av Tara Twana (S) och Swapna Sharma (S)
Yrkanden
1) Ordförande Jessica Ericsson (L) yrkar bifall enligt förvaltningens förslag.
2) Alfonso Morales (S) och Birgitta Sevefjord (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Jessica Ericsson (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att
programberedningen beslutar enligt ordförandes yrkande.
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
Karin Michal (MP) deltar inte i beslutet.
§ 67

Patientinflytande

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare vid Norra Stockholms psykiatri,
redogör för olika vägar för att öka patientens egenmakt och delaktighet i vården.
Hon redogör framförallt för strukturella former för att öka delaktigheten och
förklarar skillnaden mellan brukarinflytandesamordnare (BISAM), medarbetare
med brukarerfarenhet (MB) och patientforum samt beskriver hur dessa funktioner
organiseras, som komplement till andra sätt att förbättra vården. Hon ger också
konkreta exempel på olika förbättringsarbeten som användningen av de olika
funktionerna medfört.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 68

Lägesrapport om husläkarverksamhetens psykosociala insatser

Marina Skarbövik, handläggare vid allmänmedicinska enheten inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, presenterar en lägesrapport om husläkarverksamhetens
psykosociala insatser. Presentationen innehåller bland annat bakgrund till
uppdraget psykosociala insatser, besöksutveckling, revidering av förfrågningsunderlag inför år 2017, hur de psykosociala insatserna följs upp samt tidplan för
vidareutveckling av vårdprogram för psykisk ohälsa.
Presentationen skickas ut till beredningen.
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Vårdval för första linjens insatser till barn och unga med psykisk
ohälsa – uppdrag, nuläge och uppföljning

Kristina Laurell Laroussi, handläggare vid enheten för barn, kvinnor och asyl inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om tilläggsuppdraget – Första linjens
insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Presentationen innehåller bland
annat bakgrund till tilläggsuppdraget som startade 2014, målgrupp, personal och
kompetens samt krav på volym med visst antal patientbesök per år, gemensamma
vägledningsdokument och introduktionsutbildning, antal vårdgivare, hur
uppföljning sker, besöksutveckling och framtid.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 70

Förvaltningen informerar

Maria Hägerstrand, enhetschef på psykiatrienheten, informerar om sommarsituationen inom psykiatrin. De flesta vårdplatserna har varit öppna i sommar.
Klinikerna har samordnat sina stängningar.
En skriftlig rapport om sommarsituationen skickas ut till beredningen.
Tilldelningsbesluten från upphandlingar inom psykiatrin som beslutades i augusti
överprövas för närvarande. Maria Hägerstrand återkommer i frågan.
§ 71

Aktuella kurser och konferenser

Swapna Sharma (S) och Alfonso Morales (S) deltog den 19 september i
lanseringskonferens om Överenskommelse kring personer med missbruk/beroende.
Rapport kommer inkomma.
§ 72

Övriga frågor

Inför 2017 kommer en ny handlingsplan att upprättas. Jessica Ericsson (L) önskar
inför den få in förslag på ämnen som är viktiga att lyfta och också förslag om var
beredningens två studiebesök ska hållas under året. Flera förslag lyfts fram under
diskussionen.
Ordförande Jessica Ericsson (L) förklarar sammanträdet avslutat.
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STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Programberedningen för folkhälsa
och psykiatri
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de Gröna

Bilaga 1
SÄRSKILT UTTALANDE

2016-09-23
HSN 2016-1695

Gällande - Upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster inom området
STI och sex och samlevnad
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att
förorda upphandling av sjukvårdstjänster inom området STI och sex och samlevnad.
Vi ser att riskerna med den föreslagna upphandlingen är större än fördelarna:
- kostnaderna riskerar att öka
- den sammanhållna kompetensen som idag finns inom området STI och sex och
samlevnad riskerar att slås sönder
- stor oklarhet beträffande RFSUs framtida roll (måste utredas ordentligt)
- försvårad smittspårning när fler aktörer kommer in (utred vad
Smittskyddsinstitutet har att säga).
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