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Sammanträde i programberedningen för barn, unga och
förlossningsvård
Datum

2015-11-24

Tid

12.30-14.30

Plats

RFSU-kliniken, Medborgarplatsen

Ledamöter

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

Ella Bohlin
Catarina Ekeståhl
Nina Portocarrero Flores
Anne Wompa
Cecilia Elving
Lisa Holmgren
Daniel Larson
Shakhlo Altieva
Catarina Wahlgren

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)

Nikoletta Jozsa

Tjänstgörande

Övriga

Monica Lindell Olsson, Caroline Agrell, Kristina Laurell Laroussi
och Lisbeth Ekebom

Justerat

Ella Bohlin

Vid protokollet
Lisbeth Ekebom

Nina Portocarrero Flores
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Under förmiddagen gjorde programberedningen studiebesök på RFSU-kliniken,
Medborgarplatsen, Stockholm. Programberedningen fick information om
RFSU:s organisation, verksamhet, upplysningsarbete, RFSU som sexualpolitisk
aktör samt om RFSU-kliniken och arbetet med rådgivning och behandling.
§ 51

Val av justerare

Ordförande Ella Bohlin (KD) och 2:e vice ordförande Nina Portocarrero Flores (S)
utses att justera protokollet.
§ 52 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 53 Sammanträdestider för programberedningen barn, unga och
förlossningsvård 2016
HSN 1501-0014
Förslag till sammanträdestider för programberedning barn, unga och
förlossningsvård 2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-04
Ordförande Ella Bohlin (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med
ändringen att sammanträdet den 19 maj blir klockan 10.00-12.00.
Beslut
Programberedningen för barn, unga och förlossningsvård beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan 14.00 som
starttid för sammanträdena om inget annat anges
Torsdagen den 18 februari
Torsdagen den 14 april
Torsdagen den 19 maj (klockan 10.00-12.00)
Torsdagen den 16 juni
Torsdagen den 25 augusti
Torsdagen den 22 september
Torsdagen den 20 oktober
Onsdagen den 16 november
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§ 54 Rinkebyprojektet
Åsa Heimer informerar om arbetet inom Rinkebyprojektet –
barnhälsovårdsprogram i samverkan med socialtjänst för barn i riskmiljöer.
Syftet med projektet är att förbättra förutsättningarna för god psykisk hälsa
bland barn som växer upp i riskmiljö genom att tidigt erbjuda stödjande
insatser till deras föräldrar.
Utvärderingen av det utökade barnhälsovårdsprogrammet visar hittills att
nästan alla har tackat ja till att medverka i både intervention och
utvärderingsstudie. Personalen har bland annat fått mer tid till familjerna, har
nått målgrupperna, har fått ökad kompetens genom samverkan, har fått
möjlighet att själv vara med och forma innehållet i hembesöken och har
utvecklat ett mera strukturerat arbetssätt. Föräldrarna har bland annat fått ökad
trygghet, nya insikter, nya kunskaper, lärt sig om det svenska sättet och fått svar
på sina frågor.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
§ 55

Ensamkommande flyktingbarn

Pia Skarin informerar om reglerna för hälso- och sjukvård åt asylsökande och
utbudet av hälso- och sjukvård för asylsökande i Stockholms län.
Vård till barn prioriteras. Sex vårdcentraler har i uppdrag att erbjuda
hälsoundersökningar och stödsamtal för asylsökande. Två vårdgivare har i
uppdrag att erbjuda tandvård. Alla vårdcentraler tar emot asylsökande med
behov av sjukvård. Det finns ett särskilt avtal med barn- och ungdomspsykiatrin
som omfattar barn med uppgivenhetssyndrom. Avtal finns med
kunskapscentret Transkulturellt centrum. Kapacitet och resurser fördelas efter
de behov som uppstår och principen är att förstärka den vård som redan finns i
stället för att starta nytt.
Presentationen tar även upp de ensamkommande flyktingbarnens situation och
information om kommunernas evakueringsboenden.
Landstingets chefläkare Anna Nergårdh leder arbetet med samordning av
landstingets insatser för hälso- och sjukvård till asylsökande.
Presentationen sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
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§ 56 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till HSN 151103
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till hälso- och sjukvårdsnämnden
den 3 november 2015 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 57

Förvaltningen informerar

Monica Lindell Olsson informerar om
- nya avdelningschefer på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Johan Bratt
blir ny chefläkare och chef för avdelningen Medicinsk stab.
Lena Furmark blir chef för avdelningen E-hälsa och strategisk IT.
Björn Wettermark blir chef för Utvecklingsavdelningen.
-

omställningsavtalen som innebär trepartsavtal mellan beställare, ägare
och akutsjukhus. Omställningsavtalen gäller de landstingsägda
sjukhusen under 2016-2019. Syftet är att ge akutsjukhusen långsiktiga
och stabila förutsättningar.

-

att årets vaccinering mot säsongsinfluensa har startat. Vaccinationen är
gratis för gravida.

-

rapporterna Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa och Barn- och
ungdomsmedicinska mottagningar – uppföljning ett år efter vårdval.
Rapporterna sänds till programberedningens ledamöter och ersättare.
Föreslås att frågor och diskussion tas upp vid nästa sammanträde i
programberedningen.

§ 58

Övriga frågor

Ordförande Ella Bohlin (KD) hälsar Catarina Wahlgren (V) välkommen som ny
ledamot i programberedningen. Ordförande tackar Lisa Holmgren (C) för tiden
i programberedningen och hennes engagemang samt önskar henne lycka till i
fortsättningen.
Ordförande Ella Bohlin (KD) tackar de närvarande och önskar god jul och gott
nytt år.
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