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Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka
Datum

2015-03-23

Tid

14.00–16.00

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Thorbjörn Larsson
Caroline Wallensten
Tuva Lund
Lisbeth Crabo Ljungman
Kent Ivarsson
Catarina Carbell
Pablo Leiva
Anders Nilsson
Ifra Degmo Mohamed

Ordförande
1:e vice ordförande
2: e vice ordförande

(M)

Irene Solberg Ruhn

Tjänstgörande

Ersättare

§§ 16-21

Mats Nilsson, KD-kansliet
Övriga

Peder Lindeskog, Fredrik Eklund, Johanna Broms, Mats Ek,
Elisabeth Höglund, Gabriel Radler Liljeberg,
Bengt Haglund och Leila Koivumäki

Justeras

Thorbjörn Larsson (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Tuva Lund (S)
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§ 16 Val av justerare
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) och Tuva Lund, 2:e vice ordförande
(S) utses att justera protokollet.
§ 17 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 18 Nytt regionalt vårdprogram för ME/CFS
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD), beskriver ärendet nytt regionalt
program för rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och för utmattningssyndrom.
Beslutsunderlag
Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och
Centerpartiet lägger fram ett förslag till beslut (bilaga 1).
Beslut
Programberedningen för äldre- och multisjuka föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram ett nytt
regionalt vårdprogram för ME/CFS

att

omedelbart justera protokollet

§ 19 Struktur och organisering av hemsjukvård
Peder Lindeskog och Fredrik Eklund, Nordic Healthcare Group.
Peder beskriver lite kort om bakgrund uppdraget och omsorgsbehovet i det
egna hemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen.
Peder redovisar vissa skillnader bland kommunerna i landet. Han anger två
kommuner som är framgångsrika inom detta området och det är Ronneby
och Landskrona.
§ 20 Sjukskrivning o försäkringsmedicin - sjukvårdens roll
Johanna Broms, medicinskt sakkunnig, Närsjukvården. Johanna Broms
presenterar sig och berättar om sitt uppdrag. Johanna beskriver att
resultatet ser alltid lite annorlunda ut. Många personer har god hälsa. Det
som bekymrar är de personer som har drabbats av psykisk ohälsa. Det är
flera olika faktorer som påverkar.
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§ 21 Egenansvar för vissa hjälpmedel
Mats Ek, överläkare Närsjukvård. Mats beskriver problematiken vid
sömnapné. Vad händer om man sover dåligt och vilka åtgärder som
förbättrar tillvaron.
§ 22 Diskussioner om handlingsplan för programberedning
äldre och multisjuka
Thorbjörn Larsson, ordförande redovisar handlingsplanen. En del uppgifter
bör läggas till handlingsplanen. Skicka de förslag som ni vill ha med till
Leila.
§ 23 Förvaltningen informerar
Bengt Haglund informerar om:
Ekonomiska läget
- Bengt informerar om det ekonomiska läget inom Stockholms läns
landsting.
Sammanhållen vård och omsorg
- Anna Nergårdh inbjuder till dialog och samverkan med företrädare för
vård och omsorg i länet. Syftet med mötena under april är bland annat att
planer för en sammanhållen vård och omsorg under sommaren.
Betalningsansvarslagen
- Göran Stiernstedts utredning om betalningsansvarslagen. Remissrunda
följer.
Rikssjukvård
- Stockholms läns landsting har ansökt om att få bedriva rikssjukvård. Det
gäller hjärttransplantationsoperationer och levertransplantationer.
LSS
- Kommunerna i Stockholms län från och med den 1 oktober 2015 övertar
hälso- och sjukvårdsansvaret för vissa landstingsinsatser. Förändringen
gäller hälso- och sjukvård för personer som bor i bostad med särskild
service och insatser i daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade).
Akutbil
- Ett tvåårigt projekt med psykiatrisk akutbil startar i slutet av mars.
§ 24 Övriga frågor
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD), ställer frågan om ledamöter har
möjligt komma åt Lärtorget.
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Svar på ordförandens fråga: Delar av Lärtorget är öppet för alla. Alla inom
SLL med e-tjänstekort kan logga in, men Lärtorgets fulla utbud är endast
tillgängligt för de sjukhus/organisationer som tecknat tjänsteavtal.
Alla kommer in via: http://lartorget.sll.se/
- Kurser och konferens
Framtidens äldreomsorg
Tuva Lund (S) har lämnat in en skriftlig redovisning om seminarium om
framtidens äldreomsorg som ägde rum den 13 mars 2015. Rapporten mailas
ut till beredningen.
- Studiebesök
Nästa sammanträde äger rum i Stockholms sjukhem den 20 april 2015.
Dagordning kommer att skickas ut till beredningen.
-Information om beredningens ansvarsområden
Gabriele Radler Liljeberg och Bengt Haglund beskriver om de olika
ansvarsområden inom beredningen äldre- och multisjuka.
- Avslutning
Ordförande Thorbjörn Larsson (KD) tackar samtliga och förklarar
sammanträdet avslutat.

2/2015
§§ 16-24

5 (5)
Programberedning 1Äldre och multisjuka

PROTOKOLL
2015-03-23

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGA 1
FÖRSLAG TILL
BESLUT
2015-03-23

Programberedning 1
– Äldre och multisjuka

Ärende 3

Moderata samlingspartiet
Folkpartiet liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet

Nytt regionalt vårdprogram för ME/CFS
Programberedning 1 – Äldre och multisjuka, föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att besluta:
att

uppdra till förvaltningen att ta fram ett nytt regionalt vårdprogram för
ME/CFS

att

omedelbart justera beslutet

Det är av vikt att Stockholms läns landsting fortsätter att ligga i framkant
och sätta en norm som andra kan ta efter vad avser behandling av
sjukdomen Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome
(ME/CFS). Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att
vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och
jämlik vård för länets alla invånare. Programarbetet bildar en gemensam
arena för vårdens parter och ett regionalt vårdprogram för ME/CFS syftar
bli ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet
och ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp innehåll och kvalitet
för denna patientgrupp.
Då många frågetecken finns kring sjukdomen skall ett regionalt
vårdprogram också utgöra basen för en dialog mellan beställare och
producenter om den medicinska kvaliteten i vården och underlaget för HSN
styrning och uppföljning av ME/CFS-vården i regionen.
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