1 (7)
Programberedning 1Äldre och multisjuka

PROTOKOLL
2016-04-11

2/2016
§§ 15-24

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2016-04-11

Tid

14.00–16.00

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(S)
(V)

Caroline Wallensten
Anne-Marie Larsson
Jelena Drenjanin
Lisbeth Crabo Ljungman
Kent Ivarsson
Catarina Carbell
Kerstin Petterson

1:e vice ordförande

Ersättare

(KD)
(S)

Maria Fälth
Märtha Dahlberg

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Marika Berggrund (§§ 15-18, 20-21), Petra Eriksson (§§ 15-19), Yngve
Gustafson (§§ 15-18, 20), Elisabeth Höglund (§§ 15-18), Catharina
Johansson (§§ 15-18, 20-21), Gabriele Radler Liljeberg,
Susanna Nordström

Justeras

Caroline Wallensten (M)

Vid protokollet

Susanna Nordström

(§§ 15-21)

Kerstin Petterson (V)
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§ 15 Val av justerare
Förste vice ordförande Caroline Wallensten (M) och Kerstin Petterson (V)
utses att justera protokollet.
§ 16 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen med en del ändringar i
ordningsföljden av ärendena.
§ 17 Föregående protokoll
Protokollet från den 15 februari anmäls och läggs till handlingarna.
§ 18 Förvaltningen informerar
Elisabeth Höglund, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
tilläggsuppdraget äldremottagning. Tanken med tilläggsuppdraget är att
försöka stimulera till att ta hand om vårdgruppen listade patienter 75 år
eller äldre för ökad trygghet, tillgänglighet och kontinuitet. Alla
husläkarmottagningar kan ansöka om tilläggsuppdraget så länge de
uppfyller vissa kriterier som exempelvis att ha direkttelefon (utan knappval
eller återuppringning) varje dag med telefonrådgivning och tidsbokning, att
kunna erbjuda målgruppen en fastvårdkontakt vid behov, att kunna erbjuda
besök eller kontakt med mottagningen samma dag eller dagen efter, med
mera. Den 8 april 2016 fanns det 29 godkända mottagningar. Förvaltningen
information också om användningen av det felaktiga uttrycket
äldrevårdcentral. Den korrekta benämningen för tilläggsuppdraget är
äldremottagning.
Gabriele Radler Liljeberg, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar
om:
• Planeringsunderlaget för budget 2017. Fokus ligger på
genomförandet av Framtidsplanen. Hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslås få 56,6 miljarder i landstingsbidrag. Betydelsen av fortsatt
kontroll över kostnadsökningstakten betonas. Den får ligga på högst
3,3 procent. Efter sammanträdet i hälso- och sjukvårdsnämnden
den 19 april sammanställs inlämnade remisser och Toivo Heinsoo
lämnar över dem och sitt budgetförslag till de förtroendevalda.
•

Under 2016 sker en omorganisation på förvaltningen. Under
februari och mars bearbetas förslagen i organisationen samt
samverkas med de fackliga organisationerna. I maj fattas beslut om
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hur omorganisationen ska ske och i september förväntas den att
genomföras.
•

Patientnämnden årsrapport 2015. Rapporten skickas ut till
beredningen.

•

Mark och miljödomstolen har avslagit en begäran om
prövningstillstånd för ny- och ombyggnationer vid S:t Görans
sjukhus. Bygglovet har därmed vunnit laga kraft och ger
förutsättningar för bland annat 100 000 akutbesök per år, lokaler
med större flexibilitet och möjlighet för framtida lösningar, 4000
förlossningstillfällen samt en utökning av 62 vårdplatser.

•

Kapaciteten inom förlossningsvården ökar på landets
förlossningsenheter samtidigt som BB Sophia avslutar sitt avtal. Nya
rekryteringar pågår.

•

Nytt centrum för cancerrehabilitering för hela Stockholms län.
Centrumet är en del i regionens cancerplan och verksamheten ska
bedrivas på Sabbatsbergs sjukhus av Stockholms läns
sjukvårdsområde, SLSO. Avtalet gäller från och med 1 mars och fyra
år framåt. Fokus ligger inledningsvis på patienter med cancer i
öron-näsa-halsområdet och i buk- och bäckenområdet samt
patienter med sena komplikationer till följd av cancer.

§ 19 Beslut om avbrytande och inledande upphandling av
slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava
beteendeavvikelser
HSN 1504-0550
Ärendebeskrivning
Ärendet avser förslag att avbryta den pågående upphandlingen av
slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava
beteendeavvikelser samt omedelbart inleda en ny upphandling av
detsamma. I ärendet föreslås även att justerat förfrågningsunderlag
avseende slutenvård för personer med utvecklingsstörning och grava
beteendeavvikelser samt förlängning av nuvarande avtal godkänns.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-09
Förslag till justerat förfrågningsunderlag
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

avbryta pågående upphandling av slutenvård för personer med
utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser
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att

inleda ny upphandling av slutenvård för personer med
utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser

att

godkänna justerat förfrågningsunderlag avseende slutenvård för
personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser

att

godkänna förlängning av nuvarande avtal med Neuropsyk I Bollnäs
AB till 2016-11-30.

Petra Eriksson från hälso- och sjukvårdsförvaltningen föredrar förslaget.
Presentationen skickas ut till beredningen.
Deltar inte i beslut
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§ 20 Kunskaper i gerontologi ger god och kostnadseffektiv vård
för äldre
Yngve Gustafson, professor Umeå universitet, beskriver hur kunskaper i
gerontologi, det normala åldrandet och geriatrik, läran om åldrandets
sjukdomar ger god och kostadseffektiv vård. Kompetens inom området är
oerhört viktig vid behandling av äldre för att undvika felmedicinering eller
fel behandling.
Äldre har högre smärttröskel, har sällan feberreaktion, har mer diffusa
symtom vid hjärtinfarkt, har sämre njurfunktion och utsöndrar läkemedel
långsammare, etcetera. Yngve Gustafson pekar på saker som händer till
följd av bristande kunskap om äldre när de behandlas eller möter
sjukvården: felmedicinering eller feldosering, feltolkning av symtom, fokus
på symtombehandling och inte den bakomliggande orsaken, med mera. När
äldre hamnar på sjukhus leder det ofta till trycksår, fallskador, infektioner
eller andra onödiga komplikationer.
Vi lever sjuka längre med stora vårdbehov. Lösningen för att reducera
sjukvårdskostnader och människors lidande är kunskap. Det är nödvändigt
att läkarprogrammet inbegriper fler utbildningstimmar inom området för
att läkare ska få rätt kompetens att behandla äldre. Därtill behövs
apotekarnas kunnande om läkemedel då läkarna inte har rätt kompetens att
föreskriva mediciner. Yngve Gustafson anser att det borde finnas en
lagstiftning som kräver uppföljning av effekter och biverkningar när
läkemedel sätts in.
Presentationen sänds ut till beredningen.
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§ 21 Förslag till upphandling av hjälpmedelscentralverksamhet
för medicinsk apparatur i hemmet, MAH
HSN 2016-0774
Ärendebeskrivning
I detta ärende förslås att förvaltningen får i uppdrag att upphandla samt
utarbeta förfrågningsunderlag för hjälpmedelscentralsverksamhet för
medicinteknisk apparatur i hemmet samt att verksamheten drivs av
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i väntan på upphandling och nytt
avtal.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-10
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla
hjälpmedelscentralsverksamhet för medicinteknisk apparatur i
hemmet

att

återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till
förfrågningsunderlag

att

uppdra åt SLSO, Hjälpmedel Stockholm att driva verksamheten i
väntan på upphandling och nytt avtal.

Marika Berggrund från hälso- och sjukvårdsförvaltningen föredrar
förslaget. Presentationen sänds ut till beredningen.
Deltar inte i beslut
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
Catarina Carbell (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslutet.
§ 22 Förlängning av upphandlade avtal gällande geriatrisk
öppen- och slutenvård
HSN 1302-0142
Ärendebeskrivning
Den senaste upphandlingen av geriatrisk öppen- och slutenvård driftsattes
den 1 januari 2013. Avtal tecknades med Stiftelsen Stockholmssjukhem,
Capio Geriatrik Dalen AB, Capio Geriatrik Nacka AB, Praktikertjänst
N.Ä.R.A. AB, Legesvisitten AB samt Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO). Avtalen är sedan tidigare förlängda och kan, enligt gällande avtal,
ytterligare förlängas till som längst den 31 april 2020. Härmed föreslås att
samtliga avtal gällande geriatrisk öppen- och slutenvård förlängs till och
med 14 januari 2018.
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Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-03
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Stiftelsen Stockholmssjukhem
Brommageriatriken AB, om geriatrisk slutenvård vid Bromma
sjukhus för tiden 2017-05-01--2018-01-14

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Capio Geriatrik Dalen AB, om geriatrisk
slutenvård vid Dalens sjukhus för tiden 2017-05-01--2018-01-14

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Capio Geriatrik Nacka AB, geriatrisk
slutenvård vid Nacka sjukhus för tiden 2017-05-01--2018-01-14

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med SLSO, Danderydsgeriatriken,
Jakobsbergsgeriatriken och Stockholmsgeriatriken, om geriatrisk
slutenvård på Danderyds sjukhus, Jakobsbergs sjukhus och
Sabbatsbergs sjukhus för tiden 2017-05-01--2018-01-14

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB,
Handengeriatriken och Löwetgeriatriken, om geriatriks slutenvård på
Handens sjukhus och Löwenströmska sjukhuset för tiden 2017-0501--2018-01-14

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal om
förlängning av vårdavtal med Legesvisitten AB, Nynäshamns
Geriatrik, om geriatrisk slutenvård på Nynäshamns sjukhus för tiden
2017-05-01--2018-01-14

Catharina Johansson från hälso- och sjukvårdsförvaltningen föredrar
förslaget.
Deltar inte i beslut
Kerstin Pettersson (V) deltar inte i beslutet.
§ 23 Aktuella kurser och konferenser
Lista med förslag till konferenser delas ut till beredningen. Gabriele Radler
Liljeberg går igenom listans förslag.
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Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

Förste vice ordföranden Caroline Wallensten tackar alla och avslutar
sammanträdet.
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