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Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2016-10-19

Tid

14.00-16.00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

Maria Fält
Sofia Paulsson
Petra Larsson
Pär Hommerberg
Ing-Marie Elfström
Sandra Ivanovic
Thomas Magnusson

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(KD)
(S)

Kickan Suzanne Enman
Lars Block

Tjänstgörande §§ 46-52
Tjänstgörande

Övriga

Carl Gustaf Elinder, Roger Henriksson, Eva Lestner, Miriam Elfström,
Arja Leppänen, Åsa Thurfjell, Lisbeth Friman, Åsa Sturestig, Johanna
Falk och Kadri Jakobson.

Justeras

Maria Fält (KD)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

Petra Larsson (S)
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§ 46 Val av justerare
Ordförande Maria Fält (KD) och Petra Larsson (S) utses att justera
protokollet.
§ 47 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen.
§ 48 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar
2016-09-21 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 49

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och
neurologi utanför akutsjukhus
HSN 2016-4301

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller information om konsekvenserna av Karolinska
Universitetssjukhuset förändrade vårduppdrag i samband med inflyttningen
till Nya Karolinska Solna samt förslag att etablera akademiska enheter inom
specialistvård diabetes och neurologi i samverkan med Karolinska Institutet.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-16
Beslut
Programberedningen stora folksjukdomar föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

att

uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med
Stockholms läns sjukvårdsområde för att inrätta akademiska
enheter inom diabetes och neurologisk specialistvård.

Deltar inte i beslutet
Petra Larsson (S) anmäler att S-ledamöterna inte deltar i beslutet.
Sandra Ivanovic (MP) deltar inte i beslutet.
§ 50

Prevention i allmänhet

Miriam Elfström, Processledare cancerprevention, Regionalt cancercentrum
Stockholm Gotland (RCC), informerar om skillnaden mellan primär-,
sekundär och tertiärprevention. RCC leder arbetet med förebyggande
åtgärder för att minska förekomsten av riskfaktorer och förhindra utveckling
av cancer i befolkningen. I arbetet ingår att inventera vad som görs i regionen
och stödja och samordna insatser. Vidare presenterar Miriam Elfström syfte,
för- och nackdelar med screening, som exempel på sekundärprevention. I
Stockholm finns mammografiscreening, gynekologisk cellprovtagning och
tarmcancerscreening.
Presentationen skickas ut till beredningen.
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Prevention av cancer – Botkyrkaprojektet

Arja Leppänen, Processledare Jämlik vård och Patientsamverkan,
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC), presenterar ett
interkulturellt informationsprojekt inom Jämlik vård i Botkyrka. I
projektet används tre huvudsakliga aktiviteter: informationsträffar,
utbildning och forskning. En framgångsfaktor har varit att involvera
42 volontärer från Botkyrka som lokala hälsoinformatörer. Projektet
har uppmärksammants lokalt, regionalt och även internationellt. Under
de närmaste två åren är planen att sprida arbetet med hälsoinformatörer
till fler kommuner.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 52

Prevention vid kardiovaskulär sjukdom och diabetes typ 2 –
med perspektiv på att arbeta med levnadsvanor

Åsa Thurfjell, specialist i allmänmedicin, Kista Vårdcentral och Hälsomottagningen Järva, informerar om riskfaktorer och verktyg för att få hälsosamma
levnadsvanor. Sammanfattning:
- Hälsosamma levnadsvanor kan förebygga sjukdom och öka livskvaliteten
- Förebyggande arbete är en del av hälso- och sjukvårdens uppdrag
- För att hjälpa människor till förändring krävs teamarbete,
samtalskompetens och kunskap om levnadsvanan i sig
- Riktade insatser kan påverka den ojämlika hälsan.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 54 Förvaltningen informerar
Roger Henriksson och Carl Gustaf Elinder, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar:
- Malin Frenning föreslås bli ny landstingsdirektör.
- Avdelningschef Åsa Himmelsköld slutar och blir hälso- och sjukvårdsdirektör i Uppsala.
- Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har tillsammans med övriga
förvaltningen fått i uppdrag att se över hur den urologiska vården ska
organiseras.
§ 55 Aktuella kurser och konferenser
Inbjudan: Hur går det för barn och ungdomar med matallergi? Caroline
Nilsson, SPESAK i barnallergologi, föreläser i Upplands Väsby lördagen den
3 december kl 13.
Inbjudan skickas ut till beredningen.
§ 56 Övriga frågor
Nu finns förslag på beredningens sammanträdestider för 2017:
15 /2, 15 /3, 5/4, 10/5, 12/6, 23/8, 20/9, 18/10 och 15/11.
Vid nästa sammanträde ska vi ta upp innehållet i beredningens
handlingsplan för 2017.
Ordförande Maria Fält (KD) förklarar sammanträdet avslutat.
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