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Administrativa avdelningen MINNESANTECKNINGAR HSN 2018-0150 

Samverkan mellan funktionshinders- och pensionärs-
organisationerna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Datum 

Tid 

Plats 

Närvarande 

Torsdag 3 maj 2018 

Kl. 13:00-15:00 

Förvaltningens lokaler, Hantverkargatan 11 B, 
konferensrummet Gesällen 

HSO: Britt Bergh, Gunnel Wandeli,  
Lennart Håwestam, Annika Hässler,  
Lena Ringstedt och Claes Stjernström 
DHR: Olle Johansson 
SRF: - 
PRO: Anita Johnsson och Ulla Wihlman 
SPF Seniorerna: Eva Lantz  
SKPF: Ulla Jönsson och Berit Örnevall 
RPG: Elisabet Holgersson 

Förvaltningen: 
Per Follin, Helene Johnier, Caroline Jönson, Li Kans 
Margareta Tufvesson och Joakim Pallin. 

1 Presentationsrunda och inledning 
Margareta Tufvesson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, öppnade       
mötet och hälsade alla välkomna. Mötet fortsatte sedan med en presentation 
av deltagarna. 

2 Minnesanteckningar från sammanträdet 22 mars 
Minnesanteckningarna från föregående möte lades till handlingarna. 

3 Vaccination – aktuellt 2018 
Per Follin, Smittskydd Stockholm 

Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm, berättade om det senaste kring 
vaccination i SLL och om vinterns influensa. Influensa av typen ”influensa B” 
fick den gångna säsongen en tidig start, vecka 48, följt något senare av ”influ-
ensa A”. Per beskrev de olika influensatyperna, dess stammar, beteckningar, 
hur de klassas och visade sedan influensabelastningen på öppen- och sluten-
vården i SLL de två senaste säsongerna. Den gångna säsongen gav vaccinet 
ett något sämre skydd än man hoppats på.  
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Per berättade sedan om vilka vaccin som finns mot säsongsinfluensan, hur 
många som blev vaccinerade och vilka grupper som vaccineras. Personer som 
ingår i någon av riskgrupperna erbjuds kostnadsfri vaccinering. Bland annat 
ingår i denna grupp: ålderspensionärer, gravida samt personer som lider av 
olika typer av sjukdomar (se bifogad presentation för samtliga diagnoser).  

Skyddseffekten av influensavaccinet hos äldre beskrevs samt eventuella bi-
verkningar. Vaccinet skyddar från cirka två veckor efter vaccinationen, sedan 
avtar skyddet gradvis under 3-6 månader (beroende på ålder/immunstatus), 
därför kan man inte börja vaccinera för tidigt på säsongen. Man kan räkna 
med ett skydd om cirka 50-60% mot att bli sjuk i influensa efter vaccinering, 
och även om personen skulle bli sjuk, så minskar risken för svår sjukdom. 

Gunnel Wandeli (HSO) undrar om man även vaccineras mot influensa typ A? 
Per svarar ja, varpå han berättar hur vaccinskyddet kan förbättras framöver. 
Exempelvis nämns ett 4-valent injektionsvaccin (2 B-stammar) – vilket är 
upphandlat i SLL inför nästa säsong. 

Per förklarar att säsongsinfluensavaccin skyddar, det är det bästa verktyget vi 
har och det är väl beprövat och säkert. Nyttan överväger risker/kostnader. 

Det diskuteras sedan hur man kan nå ut till grupper i samhället som har be-
hov av vaccinering. ”Vykortet” har skickats för sista året. Annika Hässler 
(HSO) uppmärksammar att man på dessa uppmanades att anmäla sig för att 
få påminnelse via sms framöver.  

Per noterar att det under hela året finns ett kort för SMS påminnelse, vilket 
är återkommande, och att man i framtiden kanske kommer kunna få notiser 
via ”mina vårdkontakter”. För kommande säsong blir det samma vaccinat-
ionsdag som förra året, tisdag vecka 45.  

Per berättar sedan kort om TBE. Det visas en karta över riskområden för TBE 
i landet och ett schema över vaccinationsintervaller. Män 30-65 år är överre-
presenterade bland de som drabbas. Cirka 50% är vaccinerade i SLL. Ju äldre 
man är desto sämre svarar man på vaccination.  

Eva Lantz (SPF) undrar vad vaccinet kostar? 350-400 kronor, svarar Per. 

Annika Hässler (HSO) Uppmärksammar att det är viktigt att vårdupplys-
ningen är konsekvent och ger denna och samma information i olika kanaler. 

Det berättas avslutningsvis kort om Bältros, vilket är ett vattkoppsvirus. 
Cirka 30 000 personer insjuknar i detta i Sverige varje år. Det informeras om 
två olika typer av vaccin mot bältros.   

Det ena vaccinet, Shingrix, är godkänt i EU, men kommer enligt tillverkaren 
inte finnas tillgängligt på den svenska marknaden det kommande året/åren. 

Läs mer om vaccinationstyperna och sjukdomarna på de bifogade bilderna. 

Margareta tackar för presentationen. 
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4 Upphandling geriatrisk vård enligt LOU och LOV 
Helene Johnier och Caroline Jönson, Närsjukvård 

Helene Johnier och Caroline Jönson, Närsjukvård, informerade om uppdra-
get att upphandla geriatrik enligt LOU och LOV (LOV för vårdgivare med 
egna lokaler -NYTT, samt LOU i anvisade lokaler ägda av landstinget). Det 
gavs en bakgrund till detta uppdrag - uppdrag om ”Vårdval Seniorvård”    
våren 2017 samt beslut om inriktning i HSN september 2017 – där målet är 
en mer sammanhållen vård och omsorg för äldre. 

Uppdraget präglas av hög komplexitet och behöver införas etappvis. Då den 
äldre befolkningen i Stockholms län ökar och lever längre samt då kroniska 
sjukdomar blir vanligare, tydliggörs också behovet av ett ökat antal geria-
triska vårdplatser.  

I och med detta uppdrag kan patient få möjlighet att välja bland vårdgivare 
med ledig vårdplats och det kommer ställas ökade krav kring direktintag. 

Margareta Tufvesson (HSF) undrar om det finns en tidplan? Helen svarar att 
det finns en tidplan med tre etapper, där etapp 1 är fastställd (se bifogad pre-
sentation för mer information).  

Lena Ringstedt (HSO) undrar vad som menas med vårdplatser? Margareta 
Tufvesson förklarar att vårdplatser syftar på sängar, men sedan finns också 
begreppet disponibla vårdplatser, vilket också innefattar bemanning m.m. 
Exempelvis, om man har tio vårdplatser, kanske man bara har bemanning för 
att sköta åtta stycken, då blir de disponibla vårdplatserna åtta till antalet.  

Britt Bergh (HSO) undrar om man kan styra geografisk spridning bättre? 
Caroline svarar att nej, inte med LOV, vårdgivare får etablera sig var de vill.  

Eva Lantz (SPF) undrar hur fördelningen av platser går till? Helene förklarar 
att det finns en plats (Belport) där vårdgivare/remittenter anmäler lediga 
platser, vilken ständigt uppdateras. Eva önskar också påminna om vikten av 
parkeringsplatser hos vårdgivarna. 

Föredragarna berättar vidare att man arbetar för att öka direktintaget (när 
det är medicinskt motiverat), ytterligare förbättra samverkan med ambulans 
och närakuter med mera samt för stöd vid och en trygg hemgång.  

Anita Jonsson (PRO) frågar hur det ska bli bättre? -Genom att möjliggöra för 
fler vårdgivare att komma in och driva geriatrisk vård, annars är uppdraget i 
stort detsamma, förklarar Helene.  

Annika Hässler (HSO) önskar samverkan tidigare i projektet. Flera deltagare 
undrar sedan om det finns möjlighet att få se förfrågningsunderlaget? Helene 
svarar att de kan skicka ut detta till rådet.  

Läs mer om uppdraget på bilderna som bifogas anteckningarna. 

Margareta tackar för presentationen. 
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5 Rätt vård nära dig – planerad vägledningskommunikation 
för invånarna 2018 
Li Kans, SLL Kommunikation och press 

Li Kans, SLL Kommunikation och press, ger en bakgrund till pågående 
kommunikationskampanjer för hälso- och sjukvården i Stockholms län,     
berättar kort om framtidsplanen, om vägledning av patienter och om att   
aktuella kommunikationsinsatser ska pågå under en längre tid.  

Filmen Akutsjukvården i Stockholm på 150 sekunder visas. Filmen finns 
både för invånare och för vårdens medarbetare och sprids via SLL.se, sociala 
medier, 1177 Vårdguiden, Vårdgivarguiden och i vårdens och SLL:s egna in-
terna kanaler. 

Annika Hässler (HSO) undrar hur de som inte kan svenska ska kunna förstå 
filmen? Li berättar att filmen har översatts till ett flertal andra språk – dessa 
versioner kommer snart. De har arbetat kring framtagandet av filmen med en 
kommunikationsbyrå som är duktiga på mångkulturell kommunikation.  

Claes Stjernström (HSO) framför att han gärna hade önskat en symbol för 
varje steg. Det lyfts sedan frågor om färgsättningen, Li förklarar tanken 
bakom färgerna och att man kommer skruva på detta och förbättra framåt. 

Lennart Håwestam (HSO) undrar hur man testat materialet? – Vi har använt 
en testpanel samt samarbetat med ett företag i framtagandet, berättar Li. 
Lennart undrar om rådet kan få inkomma med synpunkter. Det går bra, sva-
rar Li, skicka gärna synpunkter via Joakim senast första veckan i juni (8/6). 

Annika Hässler (HSO) framför att deltagarorganisationerna gärna hade velat 
vara med från början i arbetet med att ta fram kampanjerna.  

Li visar sedan tryckt informationsmaterial som deltagarna får ta med sig om 
de önskar. Storleken/formatet på dessa diskuteras. Deltagarna får också se 
exempel på de kampanjer som visats i tunnelbanan med mera och Li berättar 
om resultatet av dessa/hur väl de har nått ut.  

Man har genomfört undersökning där deltagarna på förhand inte fick veta 
vem avsändaren var – närmare 60% kunde då känna igen kampanjen och att 
SLL var avsändare. 71% ansåg att reklamen gav ett positivt helhetsintryck.  

Det berättas sedan om lokala kampanjer, satsning på mångkulturell kommu-
nikation på utvalda platser och om kommunikation kring öppning av inten-
sivakuten, omledningen av patienter, som ser ut att ha gått bra.  

Claes Stjernström (HSO) frågar om man uppdaterar kampanjer så att man 
inte gör eventuella fel på nytt? -Vi testar ständigt och förbättrar därefter, sva-
rar Li, och berättar vidare om förbättringsarbete.  

Läs mer om kommunikationsinsatserna på de bifogade bilderna. 

Margareta tackar för presentationen. 
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6       Övriga frågor 
 
* Svårigheter för ambulanspersonal m.m. att komma in i fastigheter (in-
kommen 23/4 från SPF) 
Det har kommit till vår kännedom att SOS alarm och ambulans ej kommer in 
i många fastigheter med bostadsrätt, där man öppnar med s.k. blipp.  Om 
någon får ett hjärtstopp kan det innebära att man kan få hjälp utomhus eller i 
offentlig lokal men ej om man befinner sig i sitt hem.  Ensamstående kan ju 
inget göra, men om man är två i bostaden kan förhoppningsvis den friska ge 
hjärtmassage men ej rusa ner i porten och öppna.  Vi önskar en redogörelse 
för hur man tänkt sig lösa frågan och när.  Det är en synnerligen viktig fråga 
för oss. 

-Förvaltningen tar frågan med sig.   
 
* Vårdcentraler uppkopplade mot 1177 (SPF, lyftes på rådet 3/5) 
Hur många/hur stor andel vårdcentraler är uppkopplade mot 1177 vårdgui-
den? Hur är det tänkt kring detta? 

-Förvaltningen tar frågan med sig.   
 
 
Margareta tackar de närvarande för att de deltagit och avslutar mötet.  
 
 
Vid anteckningarna 
 
Joakim Pallin 
 
 
 
Nästa möte i rådet är torsdagen den 7 juni kl. 13:00-15:00. 

Punkter då: 

* Planering inför sommaren i hälso- och sjukvården 

* Tillgänglighetssamordning HSF 

* Direktiv för hälso- och sjukvårdens långtidsutredning 

 

Balanslista: 
* Temamöte om begrepp och termer (DHR)  

* Patientprocess i SLL, uppdatering, Björn af Ugglas (HSO) 

* Svårigheter för ambulanspersonal m.m. att komma in i fastigheter (SPF) 

* Vårdcentraler uppkopplade mot 1177 (SPF) 
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