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Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2015-09-23

Tid

14.00–16.00

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Maria Fält
Sofia Paulsson
Petra Larsson
Felix Andersson
Pär Hommerberg
Saousan Al Merai
Ing-Mari Elfström
Hanna Jokio
Linda Älegård
Sandra Ivanovic
Petteri Louhema

Ordförande
1:e vice ordförande
2: e vice ordförande

Ersättare

(FP)
(KD)
(S)

Jan Liliemark
Kickan Suzanne Enman
Lars Block

Tjänstgörande

Övriga

Johannes Blom, Anders Fridell, Carl Gustaf Elinder, Caroline Agrell
och Leila Koivumäki

Justeras

Maria Fält (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Petra Larsson (S)
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§ 49 Val av justerare
Ordförande Maria Fält (KD) och Petra Larsson, 2:e vice ordförande (S)
utses att justera protokollet.
§ 50 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 51 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar
150526 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 52 Hälso- och sjukvårdsdirektörernas rapport till HSN 150901
Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin 150901
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 53 Varför HTA? Information från Metodrådet
Johannes Blom, överläkare, Evidensbaserad medicin, berättar bakgrund till
detta arbete och hur rådet arbetar med det. Johannes beskriver vad HTA
innebär och det är systematisk granskning. Patienten är i centrum. Det
finns flera landsting som jobbar med de här frågorna och metoderna.
Johannes beskriver de olika studier som har gjorts.
§ 54 Kvalitetsrapport från Patientnämnden
Anders Fridell, kommunikationschef, patientförvaltningen.
Anders beskriver sitt uppdrag och patientnämndens uppdrag. Anders
beskriver även vilket uppdrag patientförvaltningen har.
Anders har genomgång av kvalitetsrapporten från 2014.

§ 55 Uppföljning av handlingsplan 2015 och diskussion om
handlingsplan 2016
Maria Fält, ordförande, går genom vad som har hunnits med handlingsplan
2015. Beredningen diskuterade vilka frågor som tas med till 2016.
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§ 56 Förvaltningen informerar
Ny struktur för länets närakuter
- De strukturändringar som nu genomförs i arbetet med framtidens hälsooch sjukvård ställer krav på att andelen patienter som idag vänder sig till
sjukhusens akutmot-tagningar minskar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
behandlat ett förslag på ny struktur för närakuterna. Syftet är att göra
vårdutbudet mer enhetligt, tillgängligt och tydligt för länets invånare.
Tanken är att alla närakuter preliminärt ska starta verksamheten i
september 2017.
Patientnämndens förvaltning – ny chef
- Eva Ljung har nu tillträtt sin tjänst som förvaltningschef vid
patientnämndens förvaltning i Stockholm. Hon efterträder Staffan Blom.
Eva Ljung är tandläkare i grunden och har senast varit landstingsdirektör
i Uppsala.

§ 57 Aktuella kurser och konferenser
- Psykisk hälsa hos nyanlända den 6 oktober 2015.

§ 58 Avslutning
Ordförande Maria Fälth (KD) förklarar sammanträdet avslutat.
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