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§1

iquist

Per-OloTJacobsson

Mötets öppnande

Ordföranden Lars Joakim Lundquist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2

Val av justerare

Vice ordföranden Per-Olof Jakobsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
§3
Kolorektal cancerscreening. Lägesrapport
Överläkare Sven Törnberg, Onkologiskt Centrum, informerade om erfarenheter från den
i januari 2008 påbörjade screeningen för tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer
inom region Stockholm Gotland. Vetenskapliga evidens visar på en genomsnittlig
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mortalitetsreduktion på 16 % och på 23 % vid justering för patienter som faktiskt
genomgick testet. Av inbjudna i Stockholm födda 1942 och 1946 testade sig 64 % och
1,9 % var positiva. För Gotland inbjöds individer födda 1940,1944 och 1949, varav 67
% deltog och 1,3% var positiva. Oväntade resultat var bl a att deltagandet var högre
bland kvinnor än män, att landsbygdsområden hade högre deltagande än Stockholm city
och att deltagandet inte var lägre i områden med hög andel invandrare.
Åhörarkopior och artikel i Läkartidningen nr 26 bifogas protokollet.
Samverkansnämnden delgavs rapport om handläggningstider för patienter med
koloncancer i Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion 2008.
§4
Regionalt Cancer Centrum (RCC)
Jan Adolfsson presenterade med utgångspunkt i cancerstrategins tre perspektiv
(medborgar-, patient- resp kunskaps- och kompetensförsörjningsperspektivet) RCC:s
uppgift att stödja processer som rör cancervårdens utveckling. Inför utlysning av
uppstartsmedel 2011 redovisade Jan föreslagna 10 kriterier, som ska uppfyllas för att få
del av uppstartsmedlen. Jan informerade också om planeringen för våren 2011.
Sannolikt kommer statliga medel att finnas under en treårsperiod.
Ann-Christin Kullberg framförde att Gotland vill vara med i planeringen från början.
Åhörarkopior bifogas protokollet.
§5

Aktuell information från Gotland och Stockholm

Gotland

Ann-Christin Kullberg informerade om åtgärder som vidtas för att få balans i ekonomin,
bättre chefssituation på sjukhuset och för att tillmötesgå patienternas behov. En ny
sjukvårdsorganisation i matrisform med tre verksamhetsområden och fyra
resursområden samt stödfunktioner börjar gälla från den 1 januari 2011. Den nya
organisationen innehåller färre och även nya chefer.
Alla chefer kommer att genomgå utbildning i Lean. För att reducera kostnaderna måste
besparingar på 50 mkr genomföras. Gotlands avtal med Karolinska löper ut vid
årsskiftet 2011/12 och inför ett nytt avtal kommer en översyn att göras.
Stockholm

Catarina Andersson Forsman informerade om att sjukvårdens ekonomi är i balans och
att både HSN och sjukhusen kommer att lämna överskott samt om uppdrag i budget
2011. Andra större aktiviteter är utredningen om Framtidens hälso- och sjukvård med
NKS, utveckling av flerårsavtal med akutsjukhusen, upphandling av vården vid S:t
Görans sjukhus, vårdval inom somatik och upphandling av geriatrik.
Kort diskussion följde om aktivt val och incitament för förebyggande verksamhet inom
ramen för vårdval.
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§6
Sammanträdestider 2011
Samverkansnämnden fastställde sammanträdestider för 2011 enligt följande
18 mars kl 10.00 i Stockholm
9-10 juni på Gotland. Sammanträde 10 juni kl 9.00
21 oktober kl 12.00 i Stockholm
15-16 december i Stockholm. Sammanträde 16 december kl 10.00.
§7
Rikssjukvårdsnämnden
Lars Joakim Lundquist informerade om förslag till förändring av Rikssjukvårdsnämndens plattform och att han gärna tar emot synpunkter på förslaget samt om
utredningar och metodutvecklingsarbeten under 2011.
Vad gäller hjärttransplantationer pågår diskussioner med Lund och Göteborg om
anpassning till Rikssjukvårdsnämndens beslut.
§8
Utvärdering av nämndens arbete
Ärendet bordlades till nästa sammanträde.
§9

Övriga frågor

Beredningsgrupp för

läkemedelsfrågor

Henrik Almkvist informerade att sjukvårdsregionerna utsett ledamöter till en
beredningsgrupp hos SKL för läkemedelsfrågor med syfte att stärka läkemedelsarbetet
hos SKL. Representant för Stockholm Gotland är Gunilla Thörnwall Bergendahl.
SKL kommer att samordna förberedelser för upphandling av dosförpackade läkemedel.
PowerPoint-bilder bifogas protokollet.
Uppföljning av Ädel-reformen

I anledning av uppmärksamhet i media kring inlåsning på demensboenden frågade Juan
Carlos Cebrian om det sker någon uppföljning av intentionerna med Ädel-reformen.
Stig Nyman ansåg att det bör vara en nationell fråga att följa upp och även utveckla
reformen.
§ 10
Mötets avslutande
Lars Joakim Lundquist tackade de närvarande och särskilt Per-Olof Jacobsson, som nu
lämnar Samverkansnämnden, samt framförde särskild hälsning från Inger Ros, som
också kommer att lämna nämnden.
Per-Olof Jacobsson tackade och önskade nämnden lycka till i fortsättningen.

