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MINNESANTECKNINGAR

Möte Samverkansrådet
Datum:

Onsdagen den 15 november 2017

Tid:

Kl 08.30 – 11.00

Plats:

Solnavägen 1 E, Torsplan,

Närvarande:

Lennart Karlsson, SRF
Sirkka Husso, SRF
Jaan Kaur DHR
Lennart Håvestam, HSO
Kristina Törnblom, HSO
Annika Hässler, HSO
Ivar Hjelm, HSO
Karin Aronsson, HSO
Mikael Ohrling, SLSO
Lisbeth Nord, SLSO
Anna-Lena Österberg, SLSO
Mats Söderhäll, SLSO
Henrik Gouali, SLSO
Ulrika Bjarre, SLSO
Mona-Lisa Hägvide, SLSO
Louise Skantze, SLSO

1/ Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling.
2/ Föregående minnesanteckningar
SRF framförde att checklistan som skickades ut med minnesanteckningarna inte var
läsbar trots att det var en pdf-fil. SLSO åtgärdar detta.
HSO påminde om att problematiken med hissarna kvarstår likaså avsaknad av
ledstångar i entrén. SLSO noterar detta på balanslistan som finns utifrån åtgärder som
rådet vill ska ske. Deltagare i rådet önskar bli mötta på plan 4 för guidning upp till plan
8. Önskemål framfördes om att hålla samverkansrådets möten på plan 4.
HSO framförde även att det inte går att betala med American Express på
vårdcentralerna. SLSO tar med sig frågan.
SRF aktualiserade frågan om att vården ska kunna skicka kallelser och påminnelser via
sms. Anna-Lena Österberg och Henrik Gouali driver frågan.
3/ Lägesrapport inom habiliteringen
Anna-Lena Österberg informerade om att det är en fortsatt stor inströmning av
patienter med autism utan intellektuell funktionsnedsättning, (ASD utan IF) både vad
gäller barn och vuxna. Under 2016 genomfördes en organisationsförändring inom
Habilitering och Hälsa då det blev en indelning i fyra sektioner utifrån uppdrag barn,
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vuxna, länsövergripande och kurs/utbildningsuppdrag i grupp. Indelning i tre team på
lokala habiliteringscenter, 1, autism utan intellektuell funktionsnedsättning, 2.
Intellektuell funktionsnedsättning och 3. Flerfunktionsnedsättning/rörelsenedsättning.
Samarbete pågår med både barn- och ungdomspsykiatrin såväl som vuxenpsykiatrin
för målgruppen. Även samarbete med primärvården som behöver kunskap och
utbildning för att bättre kunna möta målgrupperna. Några vårdcentraler kommer att få
en särskild utbildning som ger kunskap om våra målgrupper som gör att det bli
certifierade.
Det kommer en ny policy rörande tillgänglighet och synpunkter på denna policyn ska
lämnas senast den 5 december.
SLSO arbetar med frågan om att sända kallelser via sms och e-post. Sms verkar
enklaste att få till idag då e-post inte är ett säkert sätt att kommunicera.
4/ Referensgrupp: Projekt samverkan - nyanlända
Mikael Ohrling informerade om att det är stora bekymmer för nyanlända med
funktionsnedsättning. En projektansökan har skickats till arvsfonden. SLSO önskar få
referenspersoner till en arbetsgrupp. Organisationerna vill gärna veta mer om
projektet. Mer information kommer vid nästa möte.
5/Uppgift om att neurologiska mottagningar ska minska på akutsjukhusen.
Akademiskt specialistcentrum arbetar främst med personer som har MS
och Parkinson. Vad händer med övriga diagnosgrupper inom neurologi?
Kommer dessa flyttas ut i primärvården? Om ja, i så fall hur och på vilket
sätt?
Mats Söderhäll informerade om att Akademiskt specialistcentrum har neurologiskt ett
uppdrag att handlägga patienter med MS och Parkinson. Primärvården har inte fått
något utökat neurologiskt uppdrag. Dock finns fem privata vårdvalsaktörer i
specialiserad neurologi i öppenvård och där kan möjligen en diskussion ske om utökad
utflytt av neurologisk öppenvård från akutsjukhusen.
6/ Status för närakuterna, hur går det?
Mats Söderhäll informerade om att 10 närakuter kommer att öppna varav SLSO
kommer att driva sju stycken. Haga närakut har redan öppnat. Den 1 januari 2018
öppnar Handen, Huddinge och Järva närakut. Den 1 februari öppnar närakuten på
Danderyd och den 1 april på Rosenlund. Införandet går enligt planering.
Samverkansmöten med HSF äger rum varannan fredag. Bland annat diskuteras
informationsinsatser mot allmänheten. Rekrytering av personal har fungerat bra. Det
finns problem rörande röntgen vid Handen och Järva, dessa kommer att upphandlas.
7/ Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
hur planerar och förbereder SLSO sig för denna ändring?
Ulrika Bjarre informerade om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Detta handlar om den landstingsfinansierade vården . Det kommer att
vara sjukhusens ansvar att meddela när man tror att insatser behövs från annan
huvudman. Detta ska meddelas inom 24 timmar och en fast vårdkontakt ska utses. En
bärbar telefon ska finnas till hands för detta ändamål. En samordnad individuell plan
ska utarbetas så kallad SIP. Lokala samverkansöverenskommelser kommer att vara
uppdaterade.
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8/ Mötestider 2018
Mötestider 2018 beslutades:
14 februari kl 09.00
30 maj kl 09.00
12 september kl 09.00
14 november kl 09.00
9/ Övrigt
Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Mona-Lisa Hägvide informerade om att SLSO tar över förbrukningshjälpmedel i
hemmet från OneMed som inte får förlängt avtal. Avtalet med SLSO börjar gälla från
den 1 juni 2018 och behandlas i SLSOs styrelse den 7 december 2017. Lokaliseringen
blir oförändrad och kommer att vara på Sabbatsbergs sjukhus. 130.000 patienter är
berörda. Inför införandet behövs ett patientråd och namn på representanter kan
lämnas till Mona-Lisa.
Balanslistan
Mikael gick igenom balanslistan och förslog att ”fysisk tillgänglighet i huset” läggs till
på listan.
”Alltid öppet”
Mikael Orling visade en presentation som visar på möjligheten för vården att vara
öppet dygnet runt. Tanken är att öppna upp för möjligheter att utveckla fler tjänster så
som självtriage, webbtidbokning och videobesök.

Vid anteckningarna
Louise Skantze
Louise.skantze@sll.se
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