1 (4)
Programberedning 6 Stora folksjukdomar

PROTOKOLL
2015-05-27

4/2015
§§ 28-39

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2015-05-27

Tid

14.00–15.50

Plats

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Västgötagatan 2

Ledamöter

(KD)
(S)
(M)
(M)
(M)
(S)
(S)
(S)
(MP)

Maria Fält
Petra Larsson
Sofia Paulsson
Eva Runvald
Felix Andersson
Ing-Marie Elfström
Hanna Jokio
Linda Älegård
Sandra Ivanovic

Ordförande
2: e vice ordförande
1:e vice ordförande

Ersättare

(FP)
(KD)
(S)

Jan Liliemark
Kickan Suzanne Enman
Lars Block

Tjänstgörande
Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Roger Henriksson, Lena Sharp, Kjell Berglund ,Carl Gustaf Elinder och
Leila Koivumäki

Justeras

Maria Fält (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Petra Larsson (S)
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§ 28 Val av justerare
Ordförande Maria Fält (KD) och Petra Larsson, 2:e vice ordförande (S)
utses att justera protokollet.
§ 29 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 30 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar
150422 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 31 Hälso- och sjukvårdsdirektörsrapport till HSN 2015-04-28
Rapport från tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör
Henrik Almkvist 150428 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 32 Anmälan av rapporten Regional
kompetensförsörjningsplan för cancervården
HSN 1505-0562

Ärendebeskrivning

I detta ärende anmäls rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för
cancervården.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan, 2015-05-05
Rapporten Regional Kompetensförsörjningsplan.
Lena Sharp föredrar ärendet och besvarar för programberedningens frågor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för stora folksjukdomar.
Beslut
Programberedningen för stora folksjukdomar föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

lägga anmälan till handlingarna.
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§ 33 Framtagande av cancerplan 2016-2019
HSN 1505-0561
Ärendebeskrivning
I ärendet redovisas bakgrund och behovet av fortsatt övergripande
dokument för att leda och styra utvecklingen av cancer-vården inom
Stockholms läns landsting (SLL) enligt den nationella cancerstrategin och
framtidens hälso- och sjukvård (FHS). Arbetet ska ses som en fortsättning
av den tidigare beslutade Cancerplanen 2013 - 2015.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-05-05
Kjell Bergfeldt föredrar ärendet och besvarar för programberedningens
frågor.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för stora folksjukdomar.
Beslut
Programberedningen för stora folksjukdomar föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till
Cancerplan 2016-2019 och återkomma med det till hälso- och
sjukvårdsnämnden senast i december 2015

§ 34 Uppföljning av cancerplan 2013-2015
Kjell Bergfelt, verksamhetsutvecklare, Regionalt Cancercentrum, berättar
lite bakgrund när cancerplanen togs fram förra gången. Kjell beskriver
några viktiga punkter som bör lyftas fram. Nationella vårdprogram, arbetet
med framtidens hälso- och sjukvård (FHS), kvalitetsregistret, utveckling av
cancervården och jämlik vård. Kjell beskriver att det finns preliminär
utvärdering av cancerplanen och att arbetet pågår.
§ 35 Förvaltningen informerar
Mingel med politikerna och tjänstemännen
- Carl-Gustaf Elinder, avdelningschef, Evidensbaserad medicin, informerar
att det är väldigt uppskattat från båda håll. Det finns önskemål att det ska
fortsätta även i framtiden.
4 D projekt - halvtidsseminarium
- Carl-Gustaf Elinder, avdelningschef, Evidensbaserad medicin, informerar
att det är seminarium den 1 juni kring detta.

4/2015
§§ 28-39

4 (4)
Programberedning 6Stora folksjukdomar

PROTOKOLL
2015-05-27

Diabetesfrågor
- Carl-Gustaf informerar om Hearing seminarium som ägde rum den 8 maj
2015. Det finns stort intresse att förbättra den nuvarande diabetesvården.
§ 36 Aktuella kurser och konferenser
- Maria Fälth (KD), ordförande, påminner om konferensen 4 D projektet i
halvtidsresultat som äger rum den 1 juni klockan 13.00-17.00 i
landstingshuset. Sista anmälningsdag är den 27 maj 2015.
§ 37 Övriga frågor
Endometrios en folksjukdom
Ingmarie Elfström (S), ställer om en fråga om endometrios - om det ingår i
beredningen för stora folksjukdomar.
Ordförande Maria Fält (KD), svarar att endometrios inte klassas som de
vanligaste folksjukdomar utan det tillhör programberedningen för barn,
unga och förlossningsvård. Carl-Gustaf informerar att förvaltningen
kommer att göra satsningar inom det området.
Nästa möte
Programberedningens nästa sammanträde är den 26 augusti börjar med
studiebesök till Jakobsbergs vårdcentral.
§ 39 Avslutning
Ordförande Maria Fälth (KD) tackar beredningen och tjänstemännen och
önskar alla trevlig sommar.
Ordförande Maria Fälth (KD) förklarar sammanträdet avslutat.
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