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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Val av representanter till regionalt partnerskap mellan
Region Stockholm och Jinja Municipality, Uganda
Ärendebeskrivning
Region Stockholm har genom Astrid Lindgrens Barnsjukhus beviljats
projektmedel från Internationellt Center för Lokal Demokrati (ICLD) för ett
regionalt partnerskap tillsammans med Jinja Municipality i Uganda. Till
projektets styrgrupp behöver två politiska representanter från Region
Stockholm utses. Ett krav från ICLD är politisk representation i
styrgruppen med två politiker från regionen, en från majoriteten och en
från oppositionen.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Hemställan från Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset, daterat den 28 april 2021

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:
Anna Starbrink (L) och Talla Alkurdi (S) utses till representanter för
Region Stockholm i projektet med regionalt partnerskap inom
barnsjukvård med Jinja Municipality, Uganda.
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Internationellt Center för Lokal Demokrati (ICLD) är ett kommunalt
partnerskapsprogram som finansieras genom SIDA. Sveriges kommuner
och regioner (SKR) är huvudman för ICLD. Projekten handlar om
utvecklingssamarbeten mellan svenska kommuner och regioner och
motsvarande instanser i låg- och medelinkomstländer.
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Region Stockholm har genom Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska
Universitetssjukhuset, beviljats medel för kommunalt partnerskap
tillsammans med Jinja District, Uganda. Målet med samarbetet är att
gemensamt utforska sätt att förbättra vårdkvaliteten i områden som
påverkar barns hälsa.
Överväganden
Politiska representanter som ska delta i projektet utses. I detta ligger att
ingå i styrgruppen för projektet. Styrgruppen ska bestå av företrädare för
den politiska majoriteten och oppositionen samt ledande tjänstepersoner
från båda parter.
Styrgruppens huvudsakliga uppgift är att verka som garant för en lokal
förankring. Genom att företrädare för såväl majoritet som opposition är
representerade säkerställs långsiktigheten i samarbetet. De konkreta
uppgifterna för styrgruppen kan vara att bedöma projektplaner, följa upp
projektet, fatta nödvändiga beslut och säkerställa kvalitén.
ICLD har som krav att styrgruppen träffas fysiskt vid två tillfällen under
planeringsåret. Det betyder att styrgruppen behöver kunna avsätta tid dels
för en resa till Uganda, dels ta emot den ugandiska styrgruppen vid ett
tillfälle.
Ekonomiska konsekvenser
Det kommunala partnerskapsprogrammet finansieras till sin helhet av
SIDA. Deltagande i programmet medför därför inga kostnader för de
medverkande aktörerna.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Förslaget till beslut bedöms få oförändrade konsekvenser för
patientsäkerhet. Samverkansprojektet i sig bidrar dock till ökad
patientsäkerhet eftersom exponering för tillstånd och situationer som är
mer och mer ovanliga i det svenska sjukvårdssammanhanget, möjliggör
bibehållen kompetens i en alltmer globaliserad värld.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Förslaget till beslut bedöms få oförändrade konsekvenser för jämlik och
jämställd vård. Samverkansprojektet i sig bidrar dock till ökad jämlik och
jämställd vård eftersom exponering för tillstånd och situationer som är mer
och mer ovanliga i det svenska sjukvårdssammanhanget, möjliggör
bibehållen kompetens i en alltmer globaliserad värld.
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Miljökonsekvenser
Förslaget till beslut bedöms få viss påverkan på miljön då deltagandet
inbegriper en flygresa till och från Uganda under planeringsåret.
Administrativa konsekvenser
Förslaget till beslut bedöms inte få några betydande administrativa
konsekvenser.

Johan Bratt
T f. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Margareta Tufvesson
Avdelningschef

Beslutet ska skickas till
Akten

Godkänd av Johan Bratt, 2021-05-27
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