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Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2015-10-21

Tid

14.45–17.00

Plats

Kungsholmsdialysen, Hantverkargatan 2 J

Ledamöter

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

Maria Fälth
Sofia Paulsson
Petra Larsson
Daniel Lassnäs
Eva Runvald
Felix Andersson
Saousan Al Merai
Ing-Mari Elfström
Hanna Jokio
Linda Älegård
Sandra Ivanovic
Vakant

Ordförande
1:e vice ordförande
2: e vice ordförande

Ersättare

(KD)
(S)

Kickan Suzanne Enman
Lars Block

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Jonas Hermansson, Sari Säisä Ponzer, Maria Sääf, Kjell Bergfeldt,
Roger Henriksson, Carl Gustaf Elinder, Theo Bodin, Caroline Agrell
och Leila Koivumäki

Justeras

Maria Fälth (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Petra Larsson (S)
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§ 59 Val av justerare
Ordförande Maria Fälth (KD) och Petra Larsson, 2:e vice ordförande (S)
utses att justera protokollet.
§ 60 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 61 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar
150923 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 62 Hälso- och sjukvårdsdirektörernas rapport till HSN 150929
Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin 150929
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 63 Presentation av vårdprogram Osteoporos
Jonas Hermansson, Sari Säisä Ponzer och Maria Sääf presenterar
vårdprogrammet Osteoporos. Maria Sääf berättar om vad som orsakar
osteoporos och vad det beror på. Det är äldre som drabbas mer än de yngre
personerna. De flesta akutsjukhus har tydliga regler hur osteoporos bör
hanteras. Remitteringen är viktig för de patienterna. Det pågår även
forskningsprocess kring osteoporos. Förebyggande arbete är viktigt när det
gäller osteoporos. Det behövs livsstilsändring när man får diagnosen
osteoporos.
§ 64 Information om cancerplanen 2016-2019
Roger Henriksson och Kjell Bergfeldt presenterar förslag till cancerplanen
2016-2019. Roger berättar lite bakgrund till detta och vilka förändringar det
är jämfört med den nuvarande cancerplanen. Roger och Kjell informerar
om de ändringar som kommer att tas upp i den nya planen. Det som är
viktigt är IT-stöd och E-hälsa och jämlik vård. Det har varit flera workshops
kring ämnet för att fånga in alla synpunkter innan planen lämnas för beslut.
Cancerplanen beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 december
2015.

5/2015
§§ 59-69

3 (3)
Programberedning 6Stora folksjukdomar

PROTOKOLL
2015-10-21

§ 65 Diskussion om handlingsplan 2016
Diskussion om handlingsplan 2016. Det kom fram några förslag som bör
tas med till nästa år. Handlingsplanen beslutas vid nästa sammanträde den
25 november 2015.
§ 66 Förvaltningen informerar
Tre nya bröstcentrum
- Den 1 januari 2016 öppnar tre bröstcentrum i Stockholm: Karolinska
universitetssjukhus, Capio S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset. Varje
bröstcentrum kommet att ha helhetsansvaret för patienter med
bröstcancer.
Upphandling av mobil röntgen för äldre
- Mobil röntgen och mobilt ultraljud underlättar för patienter som är äldre
eller har funktionsnedsättning och bor i särskilda boenden. Tjänsten ska
upphandlas och beräknas vara i drift tidigast 2017.
§ 67 Aktuella kurser och konferenser
- Presentation av Folkhälsorapporten den 13 november 2015.
- Genus i vården den 27 november 2015.

§ 68 Övrig fråga
Maria Fälth (KD), ordförande, informerar att vid nästa sammanträde är det
julfika eftersom det är sista sammanträdet innan julledighet.

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