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Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2016-09-21

Tid

14.00-16.00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

(KD)
(M)
(S)
(L)
(C)
(S)
(S)
(S)
(V)

Maria Fält
Sofia Paulsson
Petra Larsson
Pär Hommerberg
Christine Lorne
Ing-Marie Elfström
Hanna Jokio
Linda Älegård
Thomas Magnusson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)

Jan Liliemark

Tjänstgörande

Övriga

Carl Gustaf Elinder, Roger Henriksson, Caroline Agrell, Ingrid
Dahlman, Stig Nyman, Kerstin Brismar och Kadri Jakobson.

Justeras

Maria Fält (KD)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

Thomas Magnusson (V)
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§ 39 Val av justerare
Ordförande Maria Fält (KD) och Thomas Magnusson (V) utses att justera
protokollet.
§ 40

Godkännande av dagordning

Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 41 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar
2016-08-24 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 42 Tema diabetes
Thomas Magnusson (V) och tillika ordförande i Diabetesorganisationen i
Sverige (DiOS) inleder och presenterar deltagarna i dagens tema: Stig
Nyman, Ingrid Dahlman och Kerstin Brismar.
Thomas Magnusson presenterar och delar ut tidskiften ”Leva med diabetes”
och ”Sockerboken” – en trycksak om socker.
Stig Nyman är ordförande i Storstockholms diabetesförening. Föreningens
uppgift att bidra med kunskap om hur man lever med diabetes.
Diabetes i SLL – resultat och utveckling
Ingrid Dahlman är specialsakkunnig i endokrinologi och diabetologi i
Stockholms läns landsting (SLL) och tillika överläkare vid Ersta
diabetesmottagning.
Presentationen tar upp fördelningen mellan diabetes typ 2 (85-90 procent)
och diabetes typ 1 (10-15 procent), senkomplikationer och riskfaktorbehandling. Siffror för SLL visar att förekomsten av diabetes är hög i Stockholm
(111.207 personer) – och att det betraktas som en folksjukdom. Genom
nationella diabetesregistret (NDR) kan man jämföra förekomsten av olika
indikatorer och målvärden mellan Stockholm och riket. Presentationen visar
på stora skillnader mellan socioekonomiskt svaga och starka områden vad
gäller högt och lågt Hb1c (blodsocker).

En rad initiativ mot diabetes har tagits såväl nationellt som lokalt mellan
2014-2015, bland annat kunskapsunderlaget Nationellt programråd och
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Akademiskt primärvårdscentrum med
Kunskapsteam diabetes, erbjuder fortbildning och stöd till primärvårdens
personal. Projekt 4D diabetes typ 2 arbetar för nya former för screening,
tidig upptäckt och förbättrad primärvårdsprocess.
Slutsatser
Diabetes typ 2 – Socialstyrelsens indikatorer för diabetesvården:
bra resultat avseende glukoskontroll samt ögon- och fotundersökning.
Beträffande livsstilsfaktorer och blodtryck finns mer att göra. Ojämlik vård.
Diabetes typ 1 – Vården behöver arbeta mer med rutiner. Fokus på unga
patienter.
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Diabetes en pandemi
Kerstin Brismar - professor vid institutionen för molekylär medicin och
kirurgi vid Karolinska Institutet.
Presentationen redogör för de vanligaste typerna av diabetes, att
sjukdomen ökar både i Sverige och i världen, att diabetes typ 2 kan
förebyggas med ändrad livsstil, hälso- och sjukvårdskostnader för
personer med typ 2-diabetes samt läkemedel mot diabetes.
Dagens forskning är morgondagens hälsa – presentationen tar vidare
upp grundforskning och patientnära forskning, vad som driver forskaren/
forskningen: nyfikenhet, patientens problem, industrins intresse,
patientorganisationernas intresse och samhällets/politiska intressen.

Presentationerna skickas ut till beredningen.
§ 43

Förvaltningen informerar

Carl Gustaf Elinder, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
arbetet kring avtalet om förbrukningsartiklar. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår ett arbete med detaljbudgeten inför år 2017.
Carl Gustaf Elinder kommer att arbeta som läkare på 60 procent från i
oktober, men behåller uppdraget som ansvarig tjänsteman för beredningen
fram till årsskiftet.
§ 44 Aktuella kurser och konferenser
Thomas Magnusson tipsar om hearingen – Hur ska hälsoklyftorna minska –
med Kommissionen för jämlik hälsa och ledande folkhälsoforskare.
Tid och plats: fre 21/10 kl 9-10.30 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.
Inbjudan skickas ut till beredningen.
§ 45 Övriga frågor
Vid nästa sammanträde den 19 oktober finns inga ärenden. Därför ställs
sammanträdet in. Nästa möte med beredningen är den 16 november.
Ordförande Maria Fält (KD) förklarar sammanträdet avslutat.
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