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Sammanträde i Programberedningen för stora folksjukdomar
Datum

2016-11-16

Tid

14.00-16.00

Plats

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Ledamöter

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

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

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(L)
(KD)
(S)

Jan Liliemark
Kickan Suzanne Enman
Lars Block

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

Carl Gustaf Elinder, Roger Henriksson, Lisbet Friman, Petra Björk,
Birgitta Cornelius och Kadri Jakobson.

Justeras

Maria Fält (KD)

Vid protokollet

Kadri Jakobson

Petra Larsson (S)
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§ 57 Val av justerare
Ordförande Maria Fält (KD) och Petra Larsson (S) utses att justera
protokollet.
§ 58 Godkännande av dagordning
Programberedningen godkänner dagordningen med tillägg för handlingsplan
under övrigt.
§ 59 Föregående protokoll
Föregående protokoll från programberedningen stora folksjukdomar
2016-10-19 anmäls och läggs till handlingarna.
§ 60 Sammanträdestider för Programberedningen för Stora
folksjukdomar 2017
HSN 1501-0014
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för programberedning stora folksjukdomar
2017.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-10-17
Beslut
Programberedning stora folksjukdomar beslutar
att

fastställa följande dagar för sina sammanträden 2017, med klockan
14.00 som starttid för sammanträdena om inget annat anges
Onsdagen den 15 februari
Onsdagen den 15 mars
Onsdagen den 5 april
Onsdagen den 10 maj
Måndagen den 12 juni
Onsdagen den 23 augusti
Onsdagen den 20 september
Onsdagen den 18 oktober
Onsdagen 15 november
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Yttrande över motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och
Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av åldersdiabetes
och prostatacancer
HSN-2016-1152

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra sig
över motion 2016:13. I motionen föreslår Conny Fogelström (S) och Dag
Larsson (S) att begränsa ökningen av åldersdiabetes och prostatacancer
genom att utarbeta ett system och en rutin för att upptäcka diabetes typ 2
och prostatacancer på ett tidigt stadium i syfte att minska personligt lidande
och landstingets kostnader.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-09-30
Motion 2016:13 av Conny Fogelström (S) och Dag Larsson (S)
Beslut
Programberedning stora folksjukdomar föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att

till landstingsstyrelsen överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande

att

omedelbart justera beslutet.

Särskilt uttalande
Petra Larsson (S) anmäler att Socialdemokraterna lägger ett särskilt
uttalande (bilaga 1).
§ 62 Journalen via nätet
Birgitta Cornelius, projektledare hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
presenterar arbetet med journalen via nätet. Fyra vårdcentraler (Axelsbergs
VC, Handens VC, Capio Vårdcentral Ringen och Capio Vårdcentral Serafen)
testar detta nu. Effektmålet är – en informerad och delaktig patient - och
målet är att alla landstingsägda och privata vårdgivare som har TakeCare
som journalsystem ska ha infört journalen via nätet under 2017.
Presentationen skickas ut till beredningen.
§ 63 Förvaltningen informerar
Roger Henriksson, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar:
Informationsmaterial om 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial till vårdgivare. Se
http://vårdgivarguiden.se/avtaluppdrag/it-stod-och-e-tjanster/e-tjansteroch-system-a-o/invanartjanster/1177/informationsmaterial/
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Ny IT-utrustning och kommunikationssystem införs i ambulanser.
Syftet med den nya IT-utrustningen är att ambulanspersonal i realtid ska
kunna skicka vidare uppgifter om patientens tillstånd. Projektet går under

namnet Frapp (framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns
landsting).

Tre nya sjuktransportbilar stärker ambulanssjukvården - den första
november utökades ambulansflottan i Stockholms län med tre nya fordon.
Dessa så kallade sjuktransportenheter ska avlasta ambulanssjukvården så att
de ordinarie ambulanserna i högre utsträckning ska kunna fokusera på akuta
uppdrag.
Öppnandet av Nya Karolinska Solna innebär att vårdkartan nu börjar
ritas om för länets invånare. En del patientgrupper som hittills har
behandlats vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna kommer istället att
tas emot på andra sjukhus eller i öppenvården i Stockholmsområdet. Det är
en stor utmaning med många omflyttningar.
Bättre upphandlingar. Nu introducerar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett handlingsprogram för förbättrad upphandling. Ett långsiktigt
förbättringsarbete har initierats av hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro
Naroskyin. Programmet ska stärka den upphandlingskompetens som finns
inom förvaltningen och samtidigt ge bättre projektstöd och fler resurser vid
upphandlingar.
Anna Ingmanson är ny avdelningschef på närsjukvårdsavdelningen.
Hon kommer närmast från Norrtälje kommunstyrelsekontor. Hon har
arbetat på Sveriges Kommuner och Landsting och andra delar inom
samhällssektorn.
Ny ordförande i Stockholms medicinska råd. Gerd Lärfars är
ordförande för Stockholms läns läkemedelskommitté. Den 1 januari 2017
tar hon över ordförandeskapet i Stockholms medicinska råd. Tidigare
ordförande var Carl-Gustaf Elinder.
Verksamhet för sprututbyte blir permanent. Den mottagning för
sprututbyte som funnits på försök sedan april 2013 blir nu en permanent
verksamhet.
1177 Vårdguidens Facebooksatsning för småbarnsföräldrar
Nu har barn och föräldrar i Stockholms län en alldeles egen Facebooksida.
Satsningen riktar sig i första hand till småbarnsföräldrar. Här kommer de att
få tips om egenvård och andra smarta råd som underlättar vardagen med
små barn.
Krav på remiss till specialist inom hud- och öron-näsa-hals
Från årsskiftet införs krav på remiss för nybesök till specialistläkare inom
vårdvalen hud och öron-näsa-hals. Det betyder att patienter ska gå till sin
husläkare för en första medicinsk bedömning och eventuell behandling av
besvär inom dessa områden.
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Aktuella kurser och konferenser

Pär Hommerberg har lämnat in en rapport från den nationella
Patientsäkerhetskonferensen.
Sofia Paulsson har lämnat in en rapport från skandinaviskt rådslag för
cancer.
Rapporterna skickas ut till beredningen.
§ 65 Övriga frågor
Ordförande Maria Fält (KD) tackar Car Gustaf Elinder som slutar efter två år
som ansvarig tjänsteman för beredningen.
Inför 2017 kommer en ny handlingsplan att upprättas. Ordförande Maria
Fält (KD) samlar in ämnen som är viktiga att lyfta och också förslag om var
beredningens två studiebesök (heldag 5 april respektive 20 september) ska
hållas under året. Flera förslag lyfts fram under diskussionen.
Ordförande Maria Fält (KD) förklarar sammanträdet avslutat.
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Bilaga 1
PROGRAMBEREDNINGEN FÖR
STORA FOLKSJUKDOMAR
SOCIALDEMOKRATERNA

SÄRSKILT UTTALANDE

2016-11-16
HSN 2016-1152

Ärende 5

Gällande ”Yttrande över motion 2016:13 av Conny Fogelström (S)
och Dag Larsson (S) om att begränsa ökningen av åldersdiabetes
och prostatacancer”.
I förvaltningens utförliga utlåtande finns information om den så kallade
Stockholm 3 studien. Vi är angelägna om att få fortlöpande information och
uppföljning om utvärderingen av detta pilotprojekt. Att kunna upptäcka fler
fall av prostatacancer är mycket angeläget, och landstinget bör använda de
bästa screeningmetoderna för detta. Vi efterfrågar därför kontinuerlig
information till berörd beredning om hur screeningarbetet gällande
prostatacancer fortlöper.
Gällande screening av diabetes skriver förvaltningen att evidens för
populationsbaserad screening saknas, men att däremot riskfaktorbaserad
screening är angeläget och att det finns utrymme för förbättring och ökad
kunskap om detta i sjukvården. Därför undrar vi socialdemokrater om ett
förbättringsarbete kring detta pågår eller kommer att påbörjas inom
landstinget.

