1 (5)
Programberedning 6 Stora folksjukdomar

PROTOKOLL
2015-11-25

8/2015
§§ 70-82

Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2015-11-25

Tid

14.00–16.15

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Maria Fälth
Sofia Paulsson
Petra Larsson
Eva Runvald
Felix Andersson
Hanna Jokio
Sandra Ivanovic

Ordförande
1:e vice ordförande
2: e vice ordförande

Ersättare

(S)

Lars Block

Tjänstgörande

Övriga

Roger Henriksson, Carl Gustaf Elinder, Eva Andersén Karlsson och
Leila Koivumäki

Justeras

Maria Fälth (KD)

Vid protokollet

Leila Koivumäki

Petra Larsson (S)
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§ 70 Val av justerare
Ordförande Maria Fälth (KD) och Petra Larsson, 2:e vice ordförande (S)
utses att justera protokollet.
§ 71 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 72 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar
151021 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 73 Hälso- och sjukvårdsdirektörernas rapport till HSN 151103
Rapport från hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin 151103 anmäls
och läggs till handlingarna.
§ 74 Regional Cancerplan för Region Stockholm –Gotland för
åren 2016-2019
HSN 1505-0561

Ärendebeskrivning
Föreliggande förslag till Regional Cancerplan 2016-2019 för Stockholm Gotland baseras på den nationella och regionala cancerstrategin och den
tidigare regionala cancerplanen 2013-2015 samt ett omfattande
förankringsarbete i regionen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirekrörens tjänsteutlåtande, 2015-11-11
Förslag till Regional Cancerplan 2016 - 2019
Roger Henriksson 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
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att

godkänna Regional Cancerplan 2016-2019

att

Regional Cancerplan 2016-2019 ska ligga till grund för utvecklingen
av cancervården inom Stockholms läns landsting

att

hälso- och sjukvårdsdirektören får uppdraget att initiera, understödja
och följa upp implementering av cancerplanen samt att det så krävs
vidta åtgärder.

§ 75 Anmälan av rapporten Regionalt plan för primär
cancerprevention
HSN 1510-1176
Ärendebeskrivning
I ärendet anmäls rapporten Regional plan för primär cancerprevention.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens anmälan 2015-10-01
Rapporten Regional plan för primär cancerprevention med
sammanfattning av förslag till åtgärder
Roger Henriksson 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.

§ 76 Sammanträdestider för programberedning stora
folksjukdomar
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för Programberedning Stora folksjukdomar
2016.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2015-11-04
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Beslut
Programberedning Stora folksjukdomar beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2016, med klockan
14.00 som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Onsdagen den 17 februari
Onsdagen den 13 april
Onsdagen den 18 maj
Torsdagen den 16 juni
Onsdagen den 24 augusti
Onsdagen den 21 september
Onsdagen den 19 oktober
Onsdagen den 16 november

§ 77 Handlingsplan 2016 för programberedning stora
folksjukdomar
HSN 1412-1624
Ärendebeskrivning
Förslag tillhandlingsplan 2016 för Programberedning stora folksjukdomar
2016.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för programberedning stora folksjukdomar 2016.
Beslut
Programberedningen för stora folksjukdomar beslutar
att

fastställa handlingsplan för programberedning stora folksjukdomar
2016.

§ 78 Förvaltningen informerar
Vaccinationskampanj
Årets vaccinationskampanj mot säsongsinfluensan har startat.
Vaccinationsperioden pågår till och med den 29 februari 2016. Kampanjen
vänder sig mot de personer som tillhör riskgrupp. Vaccinationen är gratis
för personer som är över 65 år.
Hälso- och sjukvårdsinformation till flyktingar
- På vårdguiden finns information om vård till asylsökande och personer
utan tillstånd.
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http://www.vardgivarguiden.se/patientadministration/patientnararutiner/vard-till-asylsokande-och-personer-utan-tillstand/
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kommunikationsavdelning har även
skickat ut information till länets samtliga kommuner.

§ 79 Information om Stockholms läns läkemedelskommitté
Eva Andersén Karlsson, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté,
informerar om kommitténs arbete. Eva beskriver vilka som sitter i styrelsen
och har läkemedelsansvar samt beslutsrätt. Det finns olika lag som styre
läkemedelskommitténs arbete. Det finns tillgång till expertråd inom
kommittén. Eva beskriver expertrådens uppdrag och framgångsfaktorer.
Eva poängterar att det är förtroendeuppdrag. Eva informerar även om
arbetet med kloka listan. Information finns på www.janusinfo.se.

§ 80 Aktuella kurser och konferenser
- Leila påminner att de som har deltagit i kurser och konferenser skickar in
sin rapport.

§ 81 Övrig fråga
Maria Fälth (KD), ordförande, informerar att nästa möte är den 17 februari
2016 och temat är Hjärt- och kärl.

§ 82 Avslutning
Ordförande Maria Fälth (KD) förklarar sammanträdet avslutat och önskar
alla God Jul och Gott Nytt År.
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