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Verksamhetsstyrning och stöd

MINNESANTECKNINGAR

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

Torsdag 11 maj 2017

Tid

Kl 13:00-14:40

Plats

Förvaltningens lokaler, Hantverkargatan 11 B,
konferensrummet Gesällen

Närvarande

HSO: Karin Aronsson, Lena Ericson, Lennart Håwestam,
Lena Ringstedt och Claes Stjernström
DHR: Olle Johansson
SRF: Sirkka Husso och Lennart Karlsson
PRO: Anita Johnsson och Ulla Wihlman
SPF Seniorerna: Eva Lantz och Monica Ulfhielm
SKPF: SPRF: Berit Örnevall
RPG: Elisabet Holgersson och Ulla Sandenskog
Förvaltningen:
Johan Bratt, Yvonne Lettermark, Joakim Pallin och
Thomas Österberg
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Presentationsrunda och inledning

På uppdrag av, och som ersättare för Barbro Naroskyin, öppnade Yvonne
Lettermark mötet och hälsade alla välkomna.
Yvonne meddelade att på grund av sjukdom får föredraget Reviderat Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården
tyvärr ställas in.
Mötet fortsatte sedan med en rundabordspresentation av deltagarna.
Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting, berättade som inledning
av mötet om organisationen för sjukvården i landstinget och planering inför
sommaren. Bland annat berättade han att:


Johan tillhör Chefläkarenheten och Avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet. De arbetar under Hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro
Naroskyin.



Johan har det övergripande ansvaret för sjukvården i sommar, och får
god stöttning av Patrik Söderberg, chefläkare för prehospital vård.



Man rekryterar nu ytterligare en chefläkare, med förhoppning om tillsättning under hösten.
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Just nu präglas arbetet av samordning och samverkansmöten med övriga
nyckelpersoner inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstinget
inför sommaren. Man har regelbundna möten, telefonmöten och behovskontakt. Fokus ligger på att säkerställa hög kompetens alla veckor i
sommar.



Man har ungefär samma vårdplatsantal nu som under sommaren 2016,
men man vill bättre. Samordningen blir bättre för varje år.



Geriatriken har delvis färre vårdplatser, men det varierar för olika stadsdelar.



Status för ASiH (avancerad sjukvård i hemmet) ser bra ut.



Palliativ vård ser bra ut.



För neonatalvården ser det tufft ut.



Man har fler ambulanstimmar till förfogande än under förra sommaren
och en ny ambulanshelikopter i drift.



En snabblina för hemtjänstens medarbetare till 1177 Vårdguiden för att
kunna ge råd om vård till brukare kommer användas.


Fråga/synpunkt ställs om hur man bättre kan hjälpa förvirrade
patienter som läggs in, det skulle behövas personer som hjälper
till på plats. Johan tar denna synpunkt med sig.



En fråga om hur man kommunicerar utåt ställs. Johan berättar att
man kommer att använda informationskampanj gentemot medborgare och verksamhet.



En fråga om kartläggning av kompetensförsörjning av sjuksköterskor ställs, vilken är mer omfattande och föreslås bli ett tema
för ett kommande möte.

Rådet tackar för presentationen.
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Minnesanteckningar från sammanträdet 27 april

Anna Odenhagen har mejlat in en korrigering om minnesanteckningarna från 27
mars, ur vilka det framgick att ”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”. Korrekt skall
vara:
Ärendet gick aldrig upp till HSN i april som först var planerat. Istället fördelades det fortsatta arbetet inom förvaltningen av Hälso- och sjukvårdsdirektören, där ett be-om-lov-ärende om upphandling av mottagningar för vård av
obstruktiv sömnapné ska upp till HSN före sommaren, och ett ärende om
landstingets anvisningar för vuxentandvården, som reglerar förskrivning av
antiapnéskenor, ska upp till HSN i oktober. Övriga förslag i kunskapsun-
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derlaget, om revidering av regionala vårdprogram etc, har fördelats internt
inom förvaltningen inför det fortsatta arbetet.

Noteras och därefter lades minnesanteckningarna till handlingarna.
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Vårdinnehåll i mindre sjukhus
Thomas Österberg, Verksamhetsstyrning och stöd

Thomas Österberg berättar om vårdinnehåll i de mindre sjukhusen, om vårdgivare, avtalsformer, samordning, förändringar och allmänt skick.
Thomas berättar om aktuella utmaningar, bland annat kopplat till LOV och möjligheten att styra lokalisering, om upprustningsbehov, om att föra en sammanhållen vård och om försäljningar.
De mindre sjukhus som presenteras och som det berättas om är följande:


Löwenströmska sjukhuset



Sollentuna sjukhus



Bromma sjukhus



Jakobsberg



Rosenlund



Sabbatsberg



Nacka sjukhus



Dalens sjukhus



Handens sjukhus

Thomas får och svarar löpande på frågor kopplat till de olika sjukhusen, även
andra vårdrelaterade frågor/synpunkter ställs. Bland annat diskuteras vårdval,
huruvida det finns privata utförare som kan utföra samma vård i Bromma, hur
specialistkompetens fördelas över Stockholms län (ofta lista och priser som styr)
och närhetsprincipen. Avslutningsvis ger Thomas kort några punkter angående
Budget 2018. Han nämner bland annat:


10 nya närakuter (varav 4 på de mindre sjukhusen Sollentuna, Rosenlund,
Nacka och Handen)



geriatrik – lokaliseringsfråga



psykiatri – underskott av vårdplatser, ytterligare behövs



Nacka – förbereds för psykiatri, geriatrik utreds



Sollentuna – nytt genomförandebeslut aktuellt

Läs mer om de olika sjukhusen på Thomas bilder som bifogas anteckningarna.
Rådet tackar för presentationen.
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Övriga frågor

* Doktor/sjukvård på nätet
Önskemål lyfts om diskussion/föredrag om digital läkarvård (ex. KRY).
* Mats Sternhag - efterträdare
En fråga ställs om vem som blir Mats Sternhags efterträdare, Förvaltningen återkommer om detta.
* Tillgänglighetsfrågan
Önskemål uppkommer om en uppdatering kring detta.
Yvonne avslutar mötet och tackar de närvarande för att de deltagit.

Vid anteckningarna
Joakim Pallin

Nästa möte i rådet är måndagen den 12 juni kl 13:00-15:00.
Punkter då:
* Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
* Budget 2018

Balanslista:
* Reviderat Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälsooch sjukvården, föredrag som utgick 11 maj på grund av sjukdom.
* Temamöte om begrepp och termer (DHR)
* Kompetensförsörjning: HR/Maria Englund till Samverkansrådet (HSO)
* Frågan om tekniksvaga patienter (HSO)
* Patientprocess i SLL, uppdatering, Björn af Ugglas (HSO)
* Föredrag/diskussion om digital läkarvård (ex. Doktor kry)
* Tillgänglighetsfrågan, uppdatering.

