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Sammanträde i programberedningen för barn, unga och
förlossningsvård
Datum

2015-08-25

Tid

14.00-15.45

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)

Catarina Ekeståhl

(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Lars Stenholm
Anne Wompa
Cecilia Elving
Lisa Holmgren
Maria Kjellsdotter Rydinger
Sadid Hossain
Daniel Larson
Shakhlo Altieva
Feline Flodin

Ersättare

(S)

Aurora Gullberg

Övriga

Monica Lindell Olsson, Kristina Laurell Laroussi,
Ludmilla von Zweigbergk, Åsa Edberg, Maria Thafvelin,
David Winks, Mårten Wallenström, Jenni Larsson och
Lisbeth Ekebom

Justerat

Catarina Ekeståhl

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

1:e vice ordförande,
ordf. för sammanträdet

Tjänstgörande

Maria Kjellsdotter Rydinger
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§ 35 Val av justerare
1:e vice ordförande Catarina Ekeståhl (M) och ledamot Maria Kjellsdotter Rydinger (S)
utses att justera protokollet.
§ 36 Godkännande av dagordning
Ordförande Catarina Ekeståhl (M) informerar att en fråga från S-gruppen
behandlas under Övriga frågor. Programberedningen godkänner
dagordningen.
§ 37 Stockholms läns landstings arbete med bBarnkonventionen
Ludmilla von Zweigbergk informerar om arbetet inom landstinget med att
stärka barns rättigheter och redogör för landstingets handlinsplan för arbetet
med Barnkonventionen. Enligt handlingsplanen ska alla landstingets
verksamheter utveckla sitt barnperspektiv.
Arbetssätt och strategier som lyfts fram är bland annat kontaktpersoner,
arbetsgrupper och nätverk, målgruppsanpassade kommunikationsinsatser och
utbildningar, uppföljning av insatser samt att erfarenheter används för fortsatt
arbete.
Tre dokument som syftar till att uppmärksamma och stärka barns rättigheter
som närstående har tagits fram - vägledning, checklista och kunskapsunderlag.
Exempel på utmaningar framöver:
• Nya patientlagen – barns och ungas delaktighet i sin egen vård
• Fortsatt utveckling och spridning av arbetet kring barn som är
närstående
• Orosanmälan – anmälningsplikt
Ytterligare information om arbetet med barns och ungdomars hälsa finns på
www.folkhalsoguiden.se
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 38

Information om icke-invasiv fosterdiagnostik NIPT

Åsa Edberg informerar om NIPT, icke-invasiv fosterdiagnostik, och inleder med
en nulägesbeskrivning inom fosterdiagnostiken (ultraljud, KUB, invasiv
fosterdiagnostik).
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NIPT är ett nytt test för att analysera foster-DNA i kvinnans blod och som
efterfrågas i allt större utsträckning. Metoden diskuteras på olika håll, bland
annat utifrån SBU-rapporten vilka som ska erbjudas NIPT om metoden införs.
Diskussioner förs även om de etiska aspekterna och de ekonomiska aspekterna.
Inom den medicinska professionen diskuteras förslag till riktlinjer. En rapport
från Statens medicinsk-etiska råd inväntas.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 39

Hur har sommaren varit inom barnsjukvården och
förlossningsvården?

Monica Lindell Olsson informerar om sommarsituationen inom sjukvården för
barn och ungdomar samt om förlossningsvården. Chefläkare Anna Nergårdh
har regelbundet rapporterat om läget i vården under sommaren och hittills har
16 rapporter presenterats.
Vården för barn och unga har haft hög belastning men planeringen har hållit. Inom
förlossningsvården har det varit ett högt tryck och vissa dygn och tidpunkter har det varit
särskilt ansträngt, men få utomlänshänvisningar har förekommit. Enligt RFSUbarometern som mäter tillgängligheten till ungdomsmottagningar under sommaren har
öppethållandet varit bra i vårt län.
I slutet av september presenteras en slutlig rapport och analys av sommarvården 2015.
§ 40

Information om vaccinbrist

Maria Thafvelin informerar om brist på vaccin till barnvaccinationsprogrammet. Bristen gäller det fyrvalenta vaccinet (difteri, stelkramp, polio och
kikhosta). En av orsakerna till bristen är ökad efterfrågan på världsmarknaden.
Dessutom råkade de största tillverkarna ut för problem med tillverkningen.
Informationen omfattar även en redogörelse för hur upphandlingen har gått till
och hur man hanterar vaccinbristen i vården. Både på landstingsnivå och
nationell nivå arbetas med olika åtgärder för att avhjälpa problemet.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 41

Förvaltningen informerar

Monica Lindell Olsson informerar om
- kampanj för att minska antibiotikaförskrivningen i syfte att stärka föräldrarna
i rollen att våga vägra antibiotika.
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- tre rapporterade fall av meningokockinfektion efter scoutläger i Japan. På 1177
Vårdguiden, Vårdgivarguiden och folkhälsomyndighetens hemsida går det att få
svar på frågor och följa utvecklingen.
- att Barbro Naroskyin är ny hälso- och sjukvårdsdirektör på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Mikael Borin är biträdande hälso- och
sjukvårdsdirektör.
- mottagningar inom vissa vårdvalsområden som inte längre vill fortsätta sina
uppdrag. Nya ansökningar från vårdgivare om att bli godkända inkommer.
§ 42

Övriga frågor

Maria Kjellsdotter Rydinger (S) frågar om programberedningen behöver ha
sammanträden när det inte finns några ärenden att bereda inför beslut i hälsooch sjukvårdsnämnden.
Catarina Ekeståhl (M) svarar att hon tar frågan med sig för diskussion i
presidiet.
1.e vice ordförande Catarina Ekeståhl (M) tackar de närvarande och förklarar
sammanträdet avslutat.
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