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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

2016-10-20

Tid

14:00-16:15

Plats

Södertörnssalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Cecilia Löfgreen
Karin Michal
Antonia Jaksic
Mahnaz Johansson
Christina Blom-Andersson
Lisa Holmgren
Alfonso Morales
Lars Grönwall
Birgitta Sevefjord

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)
(S)

Margot Hedlin
Kemo Ceesay

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Maria Ahlsdotter, Maria Hägerstrand, Birger Forsberg, Magnus Thyberg,
Lovisa Gabrielsson Gradén, Johanna Falk 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.
§ 74

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen med tillägg av punkten hälsomottagningar
under övrigt.
§ 75

Föregående protokoll

Föregående protokoll från programberedningen för folkhälsa och psykiatri 2016-09-22
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 76

Avtal om sprututbytesverksamhet
HSN 2016-0797

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller förslag att permanenta sprututbytesverksamhet samt att ge hälsooch sjukvårdsdirektören i uppdrag att träffa avtal med Karolinska Universitetssjukhuset,
Infektionskliniken, om en permanent sprututbytesverksamhet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-14
Utlåtande avseende utvärderingen av sprututbytesprojektet för individer som injicerar
droger i Stockholms län, 2016-03-21
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta

att

godkänna förslag att permanenta sprututbytesverksamhet

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med förslag på avtal
med Karolinska Universitetssjukhuset, Infektionskliniken, om en permanent
sprututbytesverksamhet.

Deltar inte i beslutet
Cecilia Löfgreen (M) anmäler att M-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Särskilt uttalande
Birgitta Sevefjord (V) anmäler att Vänsterpartiet lägger ett särskilt uttalande (bilaga 1).
Alfonso Morales (S) anmäler att S-ledamöterna stöder Vänsterpartiets särskilda uttalande.
Karin Michal (MP) anmäler att hon stöder Vänsterpartiets särskilda uttalande.
§ 77

Principärende - patientnämndsärende PaN V1510-0558034 gällande
neuropsykiatrisk utredning inom vårdgarantins gräns
HSN 2016-0424
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Ärendebeskrivning
Patientnämnden har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig avseende hur
man ska kunna leva upp till vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar samt hur man
säkerställer att patienter får korrekt information om vårdgarantin.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-20
Patientnämndsärende PaN V1504-02032-34
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta

att

till patientnämnden överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
som nämndens yttrande

att

omedelbart justera ärendet.

Deltar inte i beslutet
Birgitta Sevefjord (V) deltar inte i beslutet.
Karin Michal (MP) deltar inte i beslutet.
Alfonso Morales (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
§ 78

Nulägesbeskrivning av hbtq-diplomeringen och arbetet framåt med
hbt-policyn

Maria Ahlsdotter, jämställdhets- och jämlikhetsstrateg, landstingsstyrelsens förvaltning
presenterar dagsläget för HBTQ-frågor inom Stockholms läns landsting. Bland aktiviteteter
till vårdgivare finns HBTQ-diplomering till primärvården (36 genomgångna verksamheter)
och e-utbildning. Diplomeringen har utvärderats, justerats och nytt material finns. Stort
intresse finns för diplomering inom samtliga vårdgrenar. E-utbildningen i hbt-frågor är
tillgänglig för alla medarbetare inom Stockholms läns landsting och revideras för
närvarande. HBT-policyn gäller till och med 2016-12-31. Det är oklart om den policy som
ersätter nuvarande policy kommer inrikta sig specifikt på HBTQ-frågor eller omfatta
samtliga diskrimineringsgrunder.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 79

Framtidens läkemedelsförsörjning

Magnus Thyberg, enhetschef, läkemedelsenheten, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
presenterar nuläge och framtid i Stockholms läns landstings läkemedelsförsörjning.
Läkemedelsförsörjningen förser all slutenvård, alla öppenvårdsmottagningar och alla
kommunala äldreboenden med läkemedel. Det finns för närvarande 2500 läkemedelsförråd hos
300 vårdgivare. Enligt Magnus Thyberg behöver säkerhet och effektivitet balanseras
i tillräcklig omfattning för att få rimliga försörjnings- och läkemedelskostnader i
framtiden. Målsättningen är en vårdformsoberoende försörjning som i högre grad kan anpassas
till patientens och verksamhetens behov. Läkemedelsförsörjningen i Stockholms läns landsting
upphandlas nu för andra gången.
Presentationen skickas ut till beredningen.
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Förvaltningen informerar

Maria Hägerstrand, enhetschef på psykiatrienheten, informerar:
- Avdelningschef Åsa Himmelsköld slutar på närsjukvårdsavdelningen och blir
hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala.
- Upphandlingar inom psykiatrin har överprövats.
- Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har gemensamt tagit fram Samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring
skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet
med samverkansrutinerna är att stödja och förbättra samverkan mellan skola
och sjukvård.
Samverkansrutinerna skickas ut till beredningen.
§ 81

Aktuella kurser och konferenser

Rapporter
Alfonso Morales, Margot Hedlin och Swapna Sharma har lämnat en gemensam
rapport från lanseringskonferensen den 19 september 2016 om överenskommelse
kring missbruk/beroende.
Margot Hedlin har lämnat en rapport från inspirationsdagen för psykiatriska
öppenvården den 4 oktober 2016.
Rapporterna skickas ut till beredningen.
Inbjudningar
Hearing – Hur ska hälsoklyftorna minska – med Kommissionen för jämlik hälsa och
ledande folkhälsoforskare, 21 oktober kl 9-10.30 på SNS.

Läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting bjuder in till kvällsseminarium om
evidensbaserade behandlingar vid ångest den 27 oktober.
Heldagskonferens i Stockholms läns landsting om att åldras med hiv måndagen den
28 november 2016. Detaljprogram kommer.
Psykisk (O) Hälsa Mässan 1-2 februari 2017.
Inbjudningarna skickas ut till beredningen.
§ 82

Övriga frågor

Hälsomottagningar - i dag finns tre hälsomottagningar lokaliserade till Handen, Järva och
Södertälje. I förhållande till kostnaderna har mottagningarna mycket låga besöksvolymer.
Mot denna bakgrund föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att avtalen med
hälsomottagningarna sägs upp.
Verksamhetsstatistik skickas ut till beredningen.
Nu finns förslag på programberedningens sammanträdestider för 2017. Förslaget delas ut till
beredningen. Beslut kommer att fattas vid nästa sammanträde.
Ordförande Jessica Ericsson (L) förklarar sammanträdet avslutat.
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Bilaga 1

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri

2016-10-20
Ärende nr 4
HSN 2016-0797

Avtal om sprututbytesverksamhet
Vänsterpartiet ser mycket positivt på att sprutbytesverksamheten nu kommer att permanentas.
Det är tydligt att den nuvarande verksamheten fyller ett viktigt behov samtidigt som vi ser
vikten av att fler verksamheter öppnas, i första hand i södra länsdelen. Den nuvarande
verksamheten vid S:t Görans sjukhus har slagit i taket och kan inte ta emot fler besökande.
Vänsterpartiet vill också understryka vikten av könsuppdelad statistik och ett genusperspektiv
på beroendevården. Detta fattas i tjänsteutlåtandet. Vidare nämns bara i en mening att
barnmorska finns på plats. Det vore intressant att veta mer om detta i praktiken mot bakgrund
av att ca 20 procent av besökarna är kvinnor. Kvinnor, tillsammans med hemlösa och de som
har amfetamin som huvuddrog, visar den största minskningen i riskbeteende. Onekligen
intressant information som borde lyftas.

