MINNESANTECKNINGAR

Möte Samverkansrådet
Datum:

Torsdagen den 13 september 2018

Tid:

Kl 08.30 – 11.00

Plats:

Solnavägen 1 E, Torsplan,

Närvarande:

Sirkka Husso, SRF
Jeanna Bystrand, kanslichef SRF Stockholms och
Gotlands län
Lennart Håvestam, Funktionsrätt Stockholms län
Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län
Annika Hässler, Funktionsrätt Stockholms län
Karin Aronsson, Funktionsrätt Stockholms län
Sanna Frost, Verksamhetschef Funktionsrätt
Stockholms län
Lisbet Nord, SLSO
Anna-Lena Christensson Österberg, SLSO
Eva Pilsäter Faxner, SLSO
Mats Söderhäll, SLSO
Louise Skantze, SLSO

1/ Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande Lisbeth Nord.
2/ Föregående minnesanteckningar
Karin Aronsson påminde om att HSO numera heter Funktionsrätt Stockholms län.
3/ Avrapportering – sommaren
SLSO gav information om hur vården fungerat under sommaren. Mats Söderhäll
informerade om att det varit en tuff sommar då det varit svårt att bemanningen. Många
patienter har blivit kvar för länge på akutsjukhusen då geriatriken inte haft möjlighet
att ta emot. Det har även varit längre vårdtiden inom geriatriken. Under den varma
sommarperioden ordnades med kylanläggningar inom geriatriken då det i vissa lokaler
varit närmare 40 grader. Det har även varit problem med temperaturen i
läkemedelsförråden.
Helena Josefsson informerade om att besöken inom hemsjukvården har ökat under
sommaren. Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor.
Anna-Lena Christensson Österberg informerade om att det varit en nedgång av
förskrivningar och mindre besök av barn.
Psykiatrin har fungerat väl då det har en fungerande samverkansmodell under
sommaren.
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4/ Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Lisbet Nord informerade om problemen kring logistiken av hjälpmedel i hemmet.
Med anledning av den rådande situationen startade SLSO upp en förstärkt
ledningsorganisation under sommaren. Det är 130 000 personer som får
förbrukningshjälpmedel i hemmet och många har inte fått sina hjälpmedel i tid under
juni-juli. Därefter har situationen succesivt förbättrats. Ett akutlager infördes och
personal från olika verksamheter har ställt upp och hjälpt till. Det har även funnits två
separata lager där man kunnat hämta hjälpmedel. Telefontillgängligheten till
verksamheten fungerar väl då det startat ett callcenter. Det finns även en webb-portal.
Det är i princip i balans nu men det saknas dock fortfarande en del produkter. En
internrevisor kommer att genomföra en händelsanalys.
5/ Balanslistan
Inget nytt att informera om sedan föregående möte.
6/ Utökade öppettider på vårdcentralerna, hur har det gått?
Helena Josefsson informerade om försöket med utökade öppettider inom
primärvården. Sju av SLSOs vårdcentraler har prövat detta med olika resultat.
Uppdraget som kommer från HSF har varit frivilligt. Utökade öppettider har bland
annat varit uppskattat hos de patienter som har kroniska sjukdomar.

7/ Bemanning på vårdcentralerna
Helena Josefsson informerade om att personalomsättningen i verksamhetsområde
Primärvård ligger totalt på 19% vilket motsvarar ca 695 personer. En del av
omsättningen kan förklaras av pensionsavgångar då 5% av personalen i
verksamhetsområde primärvård är över 64 år.
Det är en minskning på 20 stycken vidareutbildade sjuksköterskor jämfört med 2017.
En orsak är pensionsavgångar. I nuläget är 20% av distriktssköterskorna samt 16 % av
BVC-sjuksköterskorna över 60 år. Istället syns en ökning av grundutbildade
sjuksköterskor.
Det har varit en minskning av antal distriktsläkare med 24 st jämfört med 2017. Finns
behov att rekrytera fler samtidigt kan vi se en liten ökning av antal ST-läkare. Jämfört
med 2017 kan vi se en lite minskning av underläkare/leg läkare.
Fler antal anställda inom rehab och psykosociala (psykolog, kurator, psykoterapeut)
samt medicinska sekreterare jämfört med 2017. Viss minskning av administrativ
personal.
För att möta upp behoven av rekrytering planeras insatser såsom workshops för
verksamhetschefer, annonsmallar, ”jobba hos oss” folder, rekryteringsfilmer m m
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8/ Värdelyftet framtidens primärvård – hur går det med
implementeringen av processerna?
Helena Josefsson informerade även om arbetet med värdelyftet inom primärvården.
Värdelyftet innebär bland annat att involvera medarbetarna i arbetet med att utforma
Framtidens hälso- och sjukvård för att uppnå målen med Framtidsplanen. Arbetet
fortlöper och utvärdering pågår. Se vidare bifogad presentation.
9/ Övrigt
Patientråd - FVM
Eva Pilsäter Faxner efterlyste fem representanter från organisationerna med olika
bakgrund som kan ingå i ett patientråd rörande Framtidens vårdinformationsmiljö.
Ersättning utgår med ordinarie taxa. Organisationerna tar med sig frågan och
återkommer till eva.pilsater-faxner@sll.se

Vid anteckningarna
Louise Skantze
Louise.skantze@sll.se
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