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MINNESANTECKNINGAR

Möte Samverkansrådet
Datum:

Onsdagen den 14 februari 2018

Tid:

Kl 08.30 – 11.00

Plats:

Solnavägen 1 E, Torsplan,

Närvarande:

Lennart Karlsson, SRF
Sirkka Husso, SRF
Lennart Håvestam, HSO
Kristina Törnblom, HSO
Annika Hässler, HSO
Ivar Hjelm, HSO
Karin Aronsson, HSO
Mikael Ohrling, SLSO
Eva Pilsäter Faxner, SLSO
Anna-Lena Österberg, SLSO
Mats Söderhäll, SLSO
Henrik Gouali, SLSO
Louise Skantze, SLSO

1/ Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling.
2/ Föregående minnesanteckningar
Godkändes och lades till handlingarna.
3/ Framtidens vårdinformationsmiljö
Ulf Lockowandt informerade om framtidens vårdinformationsmiljö som startade 2014.
Arbetet startade på nationell nivå på den tiden kallad 3 R som i Stockholms mynnade
ut i FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö). FVM kommer att bidra med nytta
utifrån fyra perspektiv. Patienter, medarbetare, Forskning och verksamhetsledning.
Programmet tar utgångspunkt i Framtidens Hälso- och sjukvård och SLL:s strategi för
digitalisering. Syftet är att skapa digitala förutsättningar för verksamhetsutveckling av
den egenägda vården samt förmåga till regional nätverkssjukvård genom att etablera en
ny vårdinformationsmiljö. Det ska vara lättare för patienten att kommunicera och vara
delaktig i sin egen vård och även underlätta för vårdens medarbetare.
SRF ansåg att det är viktigt att inte ha för bråttom när det gäller utvecklingen av
arbetssätt och teknik. Hänsyn måste tas till de personer som inte är så kunniga inom
den digitala världen.
Ulf Lockowandt tar kontakt med Louise angående dialog i denna fråga med
representanter från Samverkansrådet.
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4/ Balanslista över pågående arbeten av särskilt intresse för
funktionshinderorganisationerna
Henrik Gouali föredrog balanslistan över pågående arbeten av intresse för
funktionshinderorganisationerna i samverkansrådet.
Ny plattform 1177
- Utsedda testpersoner kompletteras balanslistan, Karin Aronsson översänder
namn på utsedda personer till Louise
Journal via nätet
- breddinförandet infört. Kan strykas.
Kallelser per e-post och sms
- Arbetsgrupp har tittat på en riskanalys. Analysen har lett till en förståelse,
mycket administration. Det behöver byggas en funktionalitet kring SLL appen.
Appen gäller primärvårdskontakter. Sms erbjuds redan idag och ska fortsätta.
Ankomstregistreringsterminaler
- Gränssnittet är anpassat för SLSO, tid för pilotstart för två verksamheter. SRF
framförde önskemål om att vara med som testpersoner
Inventering, fysisk tillgänglighet
- Inventering pågår av hyreskontrakt som är uppsägningsbara, för att kunna
ställa nya krav på tillgänglighet vid förhandlingar. 35 av 447 kontrakt klara (vt
2018)
5/Statusuppdatering kring processgrupp ”Alltid öppet”
Eva Pilsäter Faxner informerade om att processgruppen sammanträder varje vecka.
Gruppen arbetar kring verksamhetsprocesser. Från och med i morgon startar 10
verksamheter en pilot. Från och med i morgon kan man ladda ner appen ”Alltid öppet”.
Arbete pågår samtidigt med att föra dialoger på alla enheter. Utvärderingen kommer
att vara mycket viktig med tanke på exempelvis undanträngningseffekter.
6/ Hur går det med implementeringen av Värdelyftet Framtidens
primärvård?
Eva Pilsäter Faxner informerade om att fokus just nu när det gäller implementeringen
av Värdelyftet Framtidens primärvård är ”Alltid öppet”. Processgrupperna finns och
dialogseminarium är genomförda.
Det pågår en hel del aktiviteter och området Cancer är en grupp som startar upp nu.
Det pågår en hel del aktiviteter. För medarbetare som deltar utgår en ersättning från
SKL.
7/ Möjligheten till specialiserade vårdcentraler inom SLSO?
Eva Pilsäter Faxner informerade om att uppdrag som specialiserade vårdcentraler finns
inte i beställningen från HSF idag. Alla vårdcentraler har samma uppdrag och ska klara
allt.

Dokumentnamn
Möte Samverkansrådet

3 (3)

8/ Husläkarmottagningarnas utökade uppdrag, har SLSO någon strategi
för kompetensförsörjning och bemanning
HSO informerade om att frågan kom upp med anledning av att HSF avsatt medel för
att förstärka husläkarverksamheten.
Eva Pilsäter Faxner informerade om att det inte finns några ekonomiska incitament att
utöka uppdragen. Däremot kommer vårdcentralerna stimuleras att ta fler besök och
öka sina öppettider i form av en bonus.
Representanterna i samverkansrådet återkommer till Eva Pilsäter Faxner om de önskar
vara med och föra dialog om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
9/ Övrigt
Byte av mötesdatum
Samverkansrådets möte den 12 september ändrades till den 13 september samma tid.
Hörslinga
HSO påminde om att samverkansrådets möten bör hållas i lokaler som har hörslinga.
Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Anna-Lena Christensson Österberg gav information om organisationen kring
förbrukningshjälpmedel i hemmet. Ett 20-tal personer är anställda som arbetar med
kundtjänst och som orderhandläggare samt sortimentsansvariga. Arbetsplatsen för
dessa personer är på Sabbatsberg. Det pågår för närvarande en 2 veckors introduktion.
Upphandlingen av de fem produktområdena har skötts av SLL upphandling. Den 1 maj
kommer produkterna att finnas i Hjälpmedelsguiden. Tilldelningsbeslutet för
distribution behandlades i SLSOs styrelse under gårdagen och kommer så småningom
bli offentligt. HSO ställde frågan om stomi-påsar ingår i upphandlingen. SLSO tar med
sig frågan och återkommer.
Vid anteckningarna
Louise Skantze
Louise.skantze@sll.se
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