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Sammanträde i programberedningen för barn, unga och
förlossningsvård
Datum

2015-10-23

Tid

9.30-11.40

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset

Ledamöter

(KD)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(S)
(S)

Ella Bohlin
Catarina Ekeståhl
Nina Portocarrero Flores
Lars Stenholm
Erik Persson
Anne Wompa
Cecilia Elving
Lisa Holmgren
Maria Kjellsdotter Rydinger
Sadid Hossain
Daniel Larson

Ersättare

(FP)
(KD)

Nikoletta Jozsa
Veronica Westergård

Övriga

Monica Lindell Olsson, Kristina Laurell Laroussi,
Claes Lennmarken, Stefan Strandfeldt, Maria Thafvelin,
Caroline Agrell, Lars Nordgren, Daniela Sameland, Jenni Larsson,
Veronica Eriksson, Jessica Nilsson och Lisbeth Ekebom

Justerat

Ella Bohlin

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Nina Portocarrero Flores
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§ 43 Val av justerare
Ordförande Ella Bohlin (KD) och 2:e vice ordförande Nina Portocarrero Flores (S)
utses att justera protokollet.
§ 44 Godkännande av dagordning
En fråga från 2:e vice ordförande (S) om NIPT-tester besvaras i samband med
uppföljning av barnmorskemottagningarnas/mödravårdscentralernas
verksamhet (§ 47). Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 45 Genomlysning av endometriosvården
Claes Lennmarken informerar om genomlysning av endomteriosvården i
Stockholms läns landsting. Bakgrunden till arbetet är den ursprungliga
inriktningen att göra en genomlysning med särskilt fokus på effekter av att
etablera ett endometrioscentrum på Karolinska Huddinge samt att man valt att
göra en bredare genomlysning.
Claes Lennmarken informerar om vad endometrios är, problemställningar,
vårdkedjor och ansvarsfrågor. Övergripande bedömningar som gjorts är bland
annat att utvecklingen med multidisciplinära endometriosteam är positiv, att
kunskapen om endometrios i samhället och bland vårdpersonal är otillräcklig
samt att handläggningen av endometriospatienter inte uppfattas som optimal.
Förslag till åtgärder är bland annat:
- förbättrad information
- regionalt vårdprogram/riktlinjer
- kompetensutveckling
- multidisciplinära endometriosteam
- basal patientnära forskning
- ökad samverkan
- nationella riktlinjer
När genomlysningen är klar kommer den att presenteras i programberedningen
för barn, unga och förlossningsvård.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
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Nuläge om vårdval förlossning och vårdval gynekologi

Stefan Strandfeldt och Gunilla Berg informerar om nuläget i arbetet med
revidering av förfrågningsunderlagen till vårdvalsområdena förlossning och
gynekologi.
Inom vårdvalet förlossning föreslås revideringar inom bland annat följande
områden:
- uppföljningsplan
- ersättningsvillkor
- smärre justeringar i uppdraget
- uppdatering i ny mall
- ge förslag på hur öppenvårdsbesöken på förlossningsklinikerna ska
minska
Inom vårdvalet gynekologi föreslås revideringar inom bland annat följande
områden:
- omvandling från regelbok till förfrågningsunderlag
- förtydliga kraven generellt
- cancerpatienter
- ge möjlighet till läkarbesök på mödravårdscentraler
- ta bort fertilitetsutredningar från basuppdraget
- lägga till reproduktionsmedicin som ett tilläggsuppdrag
- psykosocialt stöd
- resurssättning och analys av åtgärder
- se över hur vi säkerställer abortverksamhet utanför akutsjukhusen
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 47

Barnmorskemottagningarnas/mödravårdscentralernas
uppföljning

Kristina Laurell Laroussi informerar om uppföljning av
barnmorskemottagningarnas/mödravårdscentralernas verksamhet under 2014.
Presentationen tar upp barnmorskemottagningarnas (MVC) uppdrag såsom
graviditetsövervakning enligt basprogrammet, familjeplanering och
gynekologisk cellprovtagning. I länet finns 65 mottagningar.
MVC-mottagningarna har en välfungerande verksamhet. Uppföljningar görs
kontinuerligt både av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingets
mödrahälsovårdsenhet samt via graviditetsregistret.
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Aktuella utmaningar inom MVC-området är bland annat nya patientgrupper
som ställer högre krav, utvecklingen inom fosterdiagnostiken samt bristen på
både barnmorskor och gynekologer.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
På fråga från 2:e vice ordförande Nina Portocarrero Flores (S) om tidplanen för
införande av NIPT-tester svarar Monica Lindell Olsson att en utredning
påbörjas och ett förslag utarbetas i samarbete med den medicinska
professionen.
§ 48

Barnavårdscentralernas uppföljning

Maria Thafvelin informerar om uppföljning av barnavårdscentralernas
verksamhet under 2014.
Presentationen tar upp barnavårdscentralernas (BVC) verksamhet, till exempel
att erbjuda avgiftsfria hälsoundersökningar och vaccinationer, att ge stöd i
föräldraskapet och att samverka med socialtjänsten, psykiatrin, tandvården med
flera. Vårdvalet infördes 2008 och barnen listas på barnavårdscentralerna.
Uppföljningar har gjorts via enkätundersökningar, barnhälsovårdsenheten,
analys av statistik och uppföljningsbesök på mottagningarna.
I länet finns 126 BVC-mottagningar. Rosenlunds BVC har ett särskilt uppdrag i
länet för barn till föräldrar med alkohol- och drogberoende.
Utmaningar just nu är vaccinbristen som påverkar sjuksköterskornas arbete
med extra besök, att listningsstopp inte gäller olistade barn, att behoven i länet
är olika och när nya patientgrupper ökar leder det till nya nya utmaningar i
metoder, bemötande och
BVC-program.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
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Förvaltningen informerar

Monica Lindell Olsson informerar om
- uppdrag i budget att stärka stödet för små barn med svår allergi.
En försöksverksamhet som startat ska pågå i två år. Allergikonsulenter
kommer att anställas.
- nya avtal och nya uppdrag för ungdomsmottagningarna. Det utåtriktade
arbetet förtydligas. Det blir ingen större förändring i förslaget till
ersättning. Lördagsöppet föreslås som ett tilläggsuppdrag.
- pågående informationsinsatser om hälso- och sjukvård för asylsökande
ensamkommande flyktingbarn. Smittskydd, vårdhygien och strama
genomför utbildningsinsatser om smittskydd och vårdhygien.
- programberedningens studiebesök på RFSU den 24 november.
§ 50

Övriga frågor

Ordförande Ella Bohlin (KD) tackar Veronica Westergård (KD) för tiden i
programberedningen och önskar henne lycka till i framtiden.
Ordförande Ella Bohlin (KD) tackar de närvarande och förklarar sammanträdet
avslutat.
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