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Verksamhetsstyrning och stöd

MINNESANTECKNINGAR

Samverkan mellan funktionshinders- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Datum

Torsdag 27 april 2017

Tid

Kl 13:00-15:00

Plats

Förvaltningens lokaler, Hantverkargatan 11 B,
konferensrummet Gesällen

Närvarande

HSO: Karin Aronsson, Britt Bergh, Lena Ericson, Berit Hagström, Lennart Håwestam, Kim Randrup, Lena Ringstedt
och Claes Stjernström
DHR: Olle Johansson och Yvonne Björkman
SRF: Lennart Karlsson
PRO: SPF Seniorerna: Eva Lantz och Monica Ulfhielm
SKPF: SPRF: Berit Örnevall
RPG: Elisabet Holgersson och Ulla Sandenskog
Förvaltningen:
Barbro Naroskyin, Torsten Ibring, Joakim Pallin, Holger
Stalberg och Anna Odenhagen

1

Presentationsrunda och inledning

Barbro N öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Mötet fortsatte sedan med en rundabordspresentation av deltagarna.

2

Minnesanteckningar från sammanträdet 16 mars

HSO framförde vid det mötet vikten av att QRC inbjuder organisationerna till
medverkan i utvecklingen av kvalitetsregistren.
HSO ville också på det mötet framhålla att de efterfrågat en presentation i rådet
om hur förvaltningen arbetar för att stödja tekniksvaga patienter.
Därefter lades anteckningarna till handlingarna.
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Ny struktur för akut omhändertagande och Karolinska
Universitetssjukhusets Solna respektive Huddinge uppdrag
Holger Stalberg, Somatisk specialistvård

Holger Stalberg berättar om kommande samverkan mellan närakuter och Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Det kommer att behöva prioriteras för att
det som ska finnas på plats också kommer att finnas.
En utmaning består också av den stora förflyttningen av vård som kommer att
ske. Man kommer att behöva vara noga med vad som sker på nya Karolinska i
Solna, vården här kommer att bli den dyraste i landet.
Efter flera års arbete med målsättning, planering och konkretisering befinner
man sig i dagsläget mitt i en genomförandeperiod vad gäller nya Karolinska.
Första januari 2018 slås portarna upp.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 21 mars 2017 om en ny struktur för
akut omhändertagande inom Stockholms läns landsting. En animerad bild över
denna struktur visas.
Denna struktur innebär bland annat ett tillskott på 10 nya närakuter (redan existerande närakuter stängs inte). Man ska kunna boka tid via webben till husläkare och närakuter.
Akutvården i Stockholms län kommer från 2018 struktureras enligt fem vårdnivåer:
1.

Vårdguiden 1177

2.

Husläkarmottagningar/jourläkarbil/BUMM

3.

Närakuter

4.

Akutmottagningar

5.

Intensivakuten (Karolinska universitetssjukhuset i Solna)

I teorin blir 200 000 nya vårdbesök möjliga, men eftersom att viss personal
kommer att gå från nuvarande vårdenheter till nya sådana, är det inte helt klart
hur det blir i praktiken med denna siffra.
Omställning mot den nya strukturen sker under 2017 inför öppning första januari 2018 (även för majoriteten av de nya närakuterna).
En stor utmaning består i kommunikationen till medborgarna, så att de förstår
strukturen för akut omhändertagande.
En frågestund följer där Holger svarar på frågor av stor variation. En central
fråga som diskuteras är hur får jag rätt vård?
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För att veta hur man kan få rätt vård kommer man kunna:
1.

Använda en app som visar var rätt vård finns.

2.

Ringa med telefon och fråga sjukvårdsupplysningen.

3.

Fråga människor omkring sig om hjälp.

Holgers OH-bilder biläggs dessa anteckningar.
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Ny struktur för vården av obstruktiv sömnapné
Anna Odenhagen, Särskilda vårdfrågor

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt 18 april bland annat att regionala vårdprogram för obstruktiv sömnapné ska omarbetas och att upphandla mottagningar
för vård av obstruktiv sömnapné.
Obstruktiv sömnapné innebär upprepade andningsuppehåll under sömnen, som
medför syrebrist. Tillståndet är ofta förenat med annan sjuklighet och kan betraktas som en folksjukdom. Upp till 400 000 svenskar har kliniskt relevant obstruktiv sömnapné. Det innebär att 80 000 – 100 000 personer i Stockholms
läns landsting besväras av tillståndet. Mörkertalet är stort, särskilt bland kvinnor
och barn. Behovet av vård förväntas därför öka i hela landet.
I den befintliga vårdstrukturen finns ett direktupphandlat vårdavtal, vårdval
specialiserad öron-näsa-halssjukvård, taxeanslutna öron-näsa-halsspecialister,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och tjänster inom klinisk fysiologi.
Förslaget nu är att omarbeta befintliga regionala vårdprogram och att särskilda
mottagningar för vård av obstruktiv sömnapné, upphandlas.
Genom att samla vården under föreslagen struktur, förväntas förutsättningar ges
för en bättre kostnadskontroll och en effektivare användning av befintliga resurser.
Anna Odenhagen berättar vidare om andningshjälpmedlen mask och antiapnéskena som många använder sig av, men att det också finns en mindre grupp som
kan behöva operation.
Avslutningsvis svarar Anna på frågor och berättar att nästa steg är att fortsätta
arbetet med genomförandet av den nya strukturen.
Annas OH-bilder biläggs dessa anteckningar.
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Övriga frågor

* Second Opinion
Frågan lyfts om man behöver lista om sig för att kunna gå till annan vårdgivare?
- Det ska man inte behöva. Man har rätt att gå till annan vårdgivare.
* Sommaren 2017
Barbro nämner kort läget inför sommaren. Den förväntas bli tuff och det är viktigt att verksamheten fungerar som den ska, man planerar för detta. Läget är
dock bekymmersamt, dels på grund av sjuksköterskebristen. Barbro avser återkomma om sommarplaneringen vid nästa möte, eventuellt även förlossningsverksamhet.
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* Ny chefsläkare Stockholms läns landsting
Barbro berättar att Johan Bratt har blivit utsedd till chefsläkare för SLL och att
man avser anställa ytterligare en chefsläkare.
* Budget
Önskemål lyfts om att få höra mer om aktuellt budgetarbete på samverkansrådets
möte i juni.

Vid anteckningarna

Joakim Pallin
Nästa möte i rådet är torsdagen den 11 maj kl 13:00-15:00.
Punkter då:
* Reviderat Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälsooch sjukvården
* Vårdinnehåll i mindre sjukhus
Balanslista:
* Temamöte om begrepp och termer (DHR)
* Kompetensförsörjning: Maria Englund till Samverkansrådet (HSO)
* Frågan om tekniksvaga patienter (HSO)

