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Sammanträde i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri
Datum

Tisdagen den 3 mars 2015

Tid

14.00 – 17.00

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

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

Jessica Ericsson
Cecilia Löfgreen
Karin Michal
Antonia Jaksic
Delmon Haffo
Mahnaz Johansson
Christina Blom Andersson
Tommy Deogan
Alfonso Morales
Johanna Garefelt
Lars Grönwall
Birgitta Sevefjord

Ersättare

(M)

Helene Skantze

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Conny Gabrielsson, Birger Forsberg, Magnus Thyberg,
Jenny Norell, Veronica Ericsson, Mårten Wallenström och
Leila Koivumäki

Justerat

Jessica Ericsson (FP)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Karin Michal (MP)

§1

Mötets öppnande

Ordförande Jessica Ericsson (FP) öppnade mötet och hälsade alla välkomna till
programberedningen folkhälsa och psykiatri.
§2

Presentation

Alla ledamöter och tjänstemän presenterar sig och berättar om sina förväntningar av
beredningen samt att vad alla kan bidra med till beredningen.
Ordförande informerar om lite formalia kring sammanträden och gruppmötena.
§3

Val av justerare

Ordförande Jessica Ericsson (FP) och Karin Michal, 2:e vice ordförande (MP) utses att
justera protokollet.
§4

Godkännande av dagordningen

Programberedningen godkänner dagordningen.
§5

Sammanträdestider för programberedning folkhälsa och psykiatri
HSN 1501-0014

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedning folkhälsa och psykiatri 2015.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-01-19
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri beslutar

att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2015, med klockan 14.00 som starttid
för sammanträdena om inget annat anges.
Tisdagen den 3 mars
Fredagen den 27 mars
Tisdagen den 21 april
Tisdagen den 26 maj
Tisdagen den 25 augusti
Tisdagen den 22 september
Fredagen den 23 oktober
Tisdagen den 24 november

Informationsärenden
§6

Diskussionsunderlag om handlingsplan för programberedning folkhälsa
och psykiatri

Diskussioner om handlingsplan för programberedning folkhälsa och psykiatri.
Handlingsplanen beslutas den 27 mars 2015.
§7

Folkhälso-området

Birger Forsberg, enhetschef för enheten hälsoutveckling - folkhälsa. Birger beskriver hur
läget ser ut för Stockholmsområdet när det gäller folkhälsan. Det finns stora skillnader i
olika kommuner i Stockholms län. Förvaltningen kommer att ta fram olika policy- och
styrdokument i ämnet.
§8

Jämlika vård

Birger Forsberg, enhetschef för enheten hälsoutveckling – folkhälsa. Birger beskriver hur
folkhälsopolicy och jämlik vård ser ut i landet. Birger beskriver om de styrdokument som
finns i landstinget. Birger lyfter en del viktiga saker som har gjort under 2014. Exempelvis
Hälsosamtal för 75-åringar har genomförts i länet.
§9

Psykiatriområdet

Conny Gabrielsson, enhetschef för enheten psykiatri. Conny beskriver
psykiatrienhetensarbete samt beskriver den del viktiga frågor framöver. Framtidens hälsooch sjukvård (FHS), heldygnsutveckling – handlingsplan, bättre somatisk hälsa och
tillgänglighet. Conny beskriver de olika utvecklingsområden inom psykiatrin.
Conny beskriver de uppdrag som finns från hälso- och sjukvårdsnämnden och
landstingsfullmäktige - vårdval. Flera sjukhus ska byggas om att det blir flera platser till de
behövande. Conny beskriver behovet om de kommande vårdplatser inom närmaste åren.
§ 10 Läkemedelsområdet
Magnus Thyberg, enhetschef för läkemedelsenheten. Magnus beskriver hanteringen på
enheten. Styrning av läkemedelsansvariga. Inledning av läkemedelsområdet.
Magnus beskriver processer om de olika läkemedel när de handlar om receptlagda
läkemedel. Magnus beskriver även olikheter när det gäller läkemedel. Magnus beskriver även
skillnaden om patentskyddade och generika läkemedel. Vissa läkemedel behöver även
upphandlas. Magnus berättar om kloka listan och vad som tas upp där. Det kommer att
skrivas fram en ny läkemedelsstrategi som avser tiden 2013-2017. E-hälso-område får en
ledande roll.
§ 11

Förvaltningen informerar

Conny Gabrielsson, enhetschef, påminner om konferensen PRIO-dagen som äger rum den 6
mars.

§ 12

Övriga frågor

-

Sekretess
Ordförande Jessica Ericsson (FP), påminner att alla skriver under
sekretessförbindelsen och handlingen lämnas till Leila.

-

Kurser och konferenser
Deltagande i kurser och konferenser anmäls till Leila. Ordförande beslutar om
deltagande.

-

Förtäring till sammanträdet
Beslut
Programberedningen för folkhälsa och psykiatri beslutar:
Att beställa kaffe och te till sammanträdena som innebär att utrymmet för
konferenser och studiebesök blir mer begränsat.

-

Avslutning
Ordförande Jessica Ericsson (FP) tackar samtliga och förklarar sammanträdet
avslutat.

