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Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2016-04-13

Tid

14.00-16.15

Plats

Roslagssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(M)
(S)
(M)
(M)
(L)
(S)
(S)
(MP)
(V)

Sofia Paulsson
Petra Larsson
Daniel Lassnäs
Felix Andersson
Pär Hommerberg
Hanna Jokio
Linda Älegård
Sandra Ivanovic
Thomas Magnusson

Ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)
(S)

Jan Liliemark
Lars Block

Tjänstgörande §§ 9-14
Tjänstgörande §§ 9-13

Övriga

Carl Gustaf Elinder, Thure Björck, Lena Ericson, Barbro Naroskyin,
Caroline Agrell och Kadri Jakobson

Justeras

Sofia Paulsson (M)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

§§ 9-14

§§14-18

Petra Larsson (S)
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§ 9 Val av justerare
Ordförande Sofia Paulsson (KD) och Petra Larsson (S) utses att justera
protokollet.
§ 10

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 11 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar 160217
anmäls och läggs till handlingarna.
§ 12

Förvaltningen informerar

Carl-Gustaf Elinder informerar att tjänstemannaorganisationen i
förvaltningen omorganiseras för att bli mer effektiv. Kunskapsdelen ska
integreras med beställardelen. Ett problem är att vi har lokaler på två ställen,
både på Söder och på Hantverkargatan. Förvaltningen arbetar nu med
yttrandet över landstingsdirektörens planeringsunderlag som bildar underlag
till kommande förslag till budget 2017.
§ 13

Förslag till utvecklingsplan för njursjukvården i Stockholms
läns landsting för åren 2016-2022
HSN 2016-0600

Ärendebeskrivning
Förslag till utvecklingsplan för njursjukvården i Stockholms läns landsting
för åren 2016 - 2022
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-03-11
Utvecklingsplan för njursjukvården i SLL 2016-2022
Carl Gustaf Elinder föredrar ärendet och besvarar programberedningens
frågor.
Beslut
Programberedningen för stora folksjukdomar föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

fastställa Utvecklingsplan för njursjukvården i SLL 2016-2022

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med en plan
som beskriver struktur och organisation för den framtida
njursjukvården i enlighet med utvecklingsplanen och riktlinjer i
framtidsplanen

1/2016
§§ 9-18

3 (4)
Programberedning 6Stora folksjukdomar

§ 14

PROTOKOLL
2016-04-13

Nya nationella riktlinjer för astma och KOL – konsekvenser
och lärdomar för SLL

Thure Björck, ordförande i specialitetsrådet lungmedicin/allergi och
överläkare, lung- och allergiklinken Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge informerar om astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom).
KOL är en sjukdom som drabbar personer från 40 år och uppåt. KOLpatienter har nästan alltid flera diagnoser förutom nedsatt näringsintag. Det
är viktigt med flera professioner runt patienten. Astma/KOL-mottagningar
finns i primärvården och som behandlar patienter utanför slutenvården. Fler
utbildningsinsatser behövs för läkare och sjuksköterskor på vårdcentraler,
bland annat för att de ska göra fler spirometrier (mätning av lungfunktion).
Lika viktigt som att hitta patienter och ge diagnos är att kunna utesluta
sjukdom.
Socialstyrelsens riktlinjer ger vägledning för behandling. Centrala
rekommendationer visar att rökfrihet och fysisk aktivitet ger effekt.
Omkring 20-25 procent av alla småbarn får akuta astmabesvär någon gång,
som ofta orsakas av luftvägsinfektioner.
§ 15

Astma och Allergiförbundet presenterar sin verksamhet

Lena Ericson, ombudsman på Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län
informerar om verksamheten. Lena själv är engagerad i föreningens arbete
med barn. Barn med allergi och astma utgör den största gruppen med
kroniska sjukdomar bland barn. 58 procent av barn 1-12 år har/har haft
någon eller flera allergiska sjukdomar.
I föreningens uppdrag ingår att:
Utföra tillsammans med vården sådant som saknas.
Som exempel nämns den utbildning i form av en astma- och allergiskola
för barn och ungdomar i Idre Fjäll i samarbete med Sachsska barn- och
ungdomssjukhuset. Samtliga aktiviteter har ett kunskapssyfte.
Stödja medlemmar genom olika stödinsatser, till exempel
föräldrastödsgrupper (hänvisa vidare), telefonstöd, Facebook, ta emot
medlemmar för samtal samt lokalt arbete med föreläsningar.
Företräda medlemmar, intressepolitisk verksamhet.
En stor del av verksamheten går ut på att informera och utbilda i skolor,
förskolor, utbildningsinstitutioner, arbetsplatser, föreningar och i vården.
§ 16

Hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin

Barbro Naroskyin informerar att hon började som hälso- och
sjukvårdsdirektör i på hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i augusti
2015. Tidigare har hon varit landstingsdirektör i Uppsala och regiondirektör i
Region Östergötland. Den nya rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör
på HSF innebär att se till befolkningens behov att få största nytta för
pengarna. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta med framtidens hälso-
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och sjukvård (FHS). Redan nu kan man se att patientströmmar flyttar,
även förflyttningar från Karolinska till andra vårdgivare märks.
Förvaltningen är organiserad i en kunskapsdel, en beställardel och en
stöddel. Ett förslag har lagts till en ny tjänstemannaorganisation
som integrerar kunskap och avtal på ett tydligare sätt, för att skapa utrymme
för att bli effektivare och att klara ekonomin. Just nu arbetar förvaltningen
med landstingsdirektörens planeringsunderlag och budget. Bland
utmaningarna finns: att dämpa kostnadsutvecklingen, att skapa och använda
fler e-hälsotjänster för att göra patienterna mer delaktiga, samt att hantera
behov och efterfrågan. Framgångsfaktorer är bland annat att arbeta
strategiskt med långsiktiga grundläggande principer i planeringen, ordning
och reda - veta hur styrmodellen fungerar - samt att arbeta ihop med
vårdgivare kring vårdprocesserna.
§ 17 Aktuella kurser och konferenser
Inga aktuella kurser och konferenser att förmedla.
Göran Stiernstedt besöker förvaltningen den 20 maj. Separat information
kommer.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor har anmälts.
Avslutning
Ordförande Sofia Paulsson (M) förklarar sammanträdet avslutat.
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