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MINNESANTECKNINGAR

Möte Samverkansrådet
Datum:

Onsdagen den 21 september 2017

Tid:

Kl 08.30 – 11.00

Plats:

Solnavägen 1 E, Torsplan,

Närvarande:

Lennart Karlsson, SRF
Sirkka Husso, SRF
Olle Johansson, DHR
Jaan Kaur DHR
Lennart Håvestam, HSO
Kristina Törnblom, HSO
Annika Hässler, HSO
Lennart Karlsson, HSO
Ivar Hjelm, HSO
Karin Aronsson, HSO
Mikael Ohrling, SLSO
Lisbeth Nord, SLSO
Eva Pilsäter Faxner SLSO
Mats Söderhäll, SLSO
Henrik Gouali, SLSO
Louise Skantze, SLSO

1/ Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling.
2/ Föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna.
3/ Balanslista över pågående arbeten av särskilt intresse för
funktionshinderorganisationerna i samverkansrådet
Henrik Gouali informerade om aktiviteterna i balanslistan. Aktiviteter pågår varje
vecka och lokala rutiner kommer att tas fram. Det är viktigt att hänsyn tas till hur
personuppgifter hanteras.
Frågor synpunkter från organisationerna:
SRF: Journal på nätet – önskar en testmiljö
- HSF har fått i uppdrag att ta fram en testmiljö, dock är inte något arbete om detta
påbörjat.
HSO: Önskvärt att det är personer som är ute i yrkeslivet som fungerar som
testpersoner.
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DHR: Påminde om p-platser.
Av 447 kontrakt är 32 klara, 17 enheter har besökts angående den fysiska
tillgängligheten.
Mikael Ohrling föreslog att en punkt om testmiljö läggs till i balanslistan. Önskar
synpunkter på checklistan så att den kan kompletteras.
4/ Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Lisbeth Nord informerade om att förbrukningshjälpmedel i hemmet kommer att
upphandlas. SLL upphandling kommer kalla patientorganisationerna i sedvanlig
ordning.
SLSO önskar starta en arbetsgrupp angående denna fråga. Patientorganisationerna
utser personer att delta och återkommer med besked.
5/Implementering av processarbetet inom ramen för Värdelyftet
framtidens primärvård jmfr 1177 Vårdguiden.
HSO: Frågan är angelägen framför allt då det pågår ett processarbete inom SLSO.
Önskar att frågan lyfts i Samverkansrådet. Hur ska implementeringen gå till?
SRF: Vill att det görs kontinuerliga avstämningar med organisationerna. SLSO håller
helt med om att vi måste arbeta tillsammans med detta.
SLSO återkommer i frågan.
6/ Virtuella mottagningar
Patientorganisationerna önskar information om virtuella mottagningar.
SLSO informerade om att det är tre enheter som provat detta; Tallhöjden-, Råsunda
och Hässelby vårdcentral. Många enheter är intresserade av att erbjuda detta. Det finns
en teknisk plattform för detta. Inloggning sker vi e-tjänstekort. Detta fungerar i dag i
pilotform. Målet är att alla sorters besök ska ingå inte enbart läkarbesök.
Förhoppningsvis finns en ersättningsmodell klar till nästa år.
SRF ser positivt på detta särskilt när det gäller personer som har svårt att förflytta sig.
Tekniken borde testas på fler patientgrupper, exempelvis någon som har en
synnedsättning.
7/ Vad är nytt inom rehabiliteringen och habiliteringen
Primärvårdsrehabiliteringen har fått ändrade förutsättningar på grund av att
ersättningsmodellen ändrats. Beställaren har noterat att konsumtionen ökat ganska
mycket och därmed ändrat ersättningen.
Frågan hänskjuts till nästa möte.
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8/ Övrigt
Patientorganisationerna önskade att SLSO informerar om Framtidens
vårdinformationsmiljö nästa möte.

Vid anteckningarna
Louise Skantze
Louise.skantze@sll.se

Bilaga: Checklista för lokaler – fysiskt tillgänglighet
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