1 (6)
Administrativa avdelningen

MÖTESANTECKNINGAR

Samverkan mellan funktionshinders- och pensionärsorganisationerna och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Datum

Torsdag 24 januari 2019

Tid

Kl. 13:00-15:00

Plats

Förvaltningens lokaler, Hantverkargatan 11 B,
konferensrummet Gesällen

Närvarande

Funktionsrätt Stockholms län: Karin Aronsson,
Britt Bergh, Lennart Håwestam, Annika Hässler,
Pia Laurell, Annika Stridh, Henrik Sundqvist
DHR: Olle Johansson
SRF: Göran Lundmark
PRO: Alf Andersson och Ulla Wihlman
SPF Seniorerna: Eva Lantz, Ritva Elg
SKPF: Ulla Jönsson och Berit Örnevall
RPG: Elisabet Holgersson
Förvaltningen:
Margareta Tufvesson, Johan Bratt, Lis-Marie Kanon,
Jesper Hagmyr, Joakim Pallin och Camilla Westin
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Presentationsrunda och inledning

Tf hälso- och sjukvårdsdirektör Margareta Tufvesson öppnade mötet
och hälsade välkomna. Mötet fortsatte med en deltagarpresentation.
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Mötesanteckningar från sammanträdet 22 november

Mötesanteckningarna från föregående möte lades till handlingarna.
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Avrapportering Jul- och nyårshelgen i hälso- och
sjukvården
Johan Bratt, Kvalitet och patientsäkerhet

Chefläkare Johan Bratt besöker rådet för att återrapportera hur Jul- och nyårshelgerna har varit i hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Det har
varit tufft, berättar Johan, det var så kallade arbetstagarhelger med mycket
lediga dagar, vilket innebar en extra belastning.
Akutsjukhusen hade ungefär samma antal vårdplatser tillgängliga som vid
föregående år, vid samma tidpunkt. Geriatriken hade fler platser detta år.
Inskrivningen för ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) har ökat under året,
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det är fler inskrivna nu. Johan berättar vidare att det blev extra tufft längre
fram under Jul- och nyårshelgerna. Man vet inte heller (vid tidpunkten för
mötet) när influensatoppen kommer detta år. Halkan kom dock under v. 2
och v. 3, efter helgerna.
Det gick bra i hälso- och sjukvården till och med nyårsdagen, sedan började
det tjockna, vad gäller beläggningen. Det blev fullt på de geriatriska
sjukhusen och det var även svårt att ta hem patienter. I stort så var inflödet
normalt under helgerna. På Södersjukhuset hade man under v. 1 mycket
patienter som väntade på vård.
Johan påpekar att husläkarna har idag ett viktigt ansvar och funktion i sjukvårdssystemet, och närakuterna gjorde en jätteinsats under Jul- och nyår.
Förlossningsvården fungerade bra under helgerna. Likaså hade intensivvården en bra kapacitet. Den prehospitala vården fungerade bra, man utökade
jourläkarbilarnas verksamhet och hade tre bilar som arbetade dygnet runt.
Som nämnts tjocknade det sedan på akutsjukhusen och inom geriatriken.
Johan förklarar att ett problem är de obemannade platser som finns på akutsjukhusen, som man skulle behöva använda, men inte kan, pga. kompetensbristen.
Johan summerar sedan året som gått och berättar att besöken på akutsjukhus har gått ner i antal. Man noterar också att en stor del av de patienter som
hanteras hos närakuterna, skulle kunna och bör hanteras i husläkarvården.
Kommunikation och hänvisningsstödet är en viktig del för att få detta att
fungera.
Ritva Elg (SPF) undrar om man har statistik kring detta? Vi har det och tittar
på det, berättar Johan. Samtalen till 1177 ökar, det är bra och går i rätt riktning. Margareta Tufvesson inflikar att det är positivt att allt fler går den
vägen. Cirka 30% av de som ringer, behöver sedan inte uppsöka vård.
Karin Aronsson (Funktionsrätt Stockholms län) undrar hur man tänker inför
sommaren? -Vi har redan börjat planera, berättar Johan. Bland annat har
man dialog med husläkare och med kommunerna, men vi behöver se över
hela systemet, inklusive akutsjukhusens vårdplatser och geriatriken.
Margareta Tufvesson och rådet tackar för presentationen.
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Geriatrik
Camilla Westin, Närsjukvård

Camilla Westin, avdelningen för Närsjukvård, besöker rådet för att ge en
uppdatering kring den geriatriska vården i Region Stockholm. Camilla ger en
bakgrund och berättar att man idag bara har upphandlade avtal, men den
1 maj 2019 kommer man ha vårdval och upphandlade avtal parallellt.
Camilla beskriver sedan rehabinsatser, hur de praktiskt fungerar och
samarbetet med kommuner. Annika Hässler (Funktionsrätt Stockholms län)
önskar uppmärksamma problem som kan uppstå i gränsdragningen mot
kommunerna och kring åldersgränser, då dessa nu är borttagna.
Camilla berättar att det främst handlar om äldre människor, och att de som
är under 65 och blir inskrivna ofta är mycket dåliga, och att psykosociala
problem då är vanligt förekommande. Man är dock sällan inskriven under
lång tid. Vid utskrivning har man börjat använda trygghetskvitto, som läkaren kan ta del av, det är ännu ganska nytt och har inte helt satt sig.
Eva Lantz (SPF) uppfattar det som lite oklart vad gäller rehabilitering. Vad
kommer efter inläggning? Camilla förklarar att det handlar om olika uppdrag, primärvård och slutenvård och att man bland annat ska utvidga
minnesmottagningar. Primärvården tar vid när man åker hem.
Annika Hässler (Funktionsrätt Stockholms län) menar att det finns
anledning att fundera över vem målgruppen är, bland annat vad gäller ålder
och tar exemplet Downs syndrom. Camilla berättar att utformningen kring
den nya geriatriken är framtagen tillsammans med geriatriska rådet. Inga
barn finns inom geriatriken idag, men vi tar med oss den frågan och vi för en
dialog med vårdgivare.
Det berättas att vid inläggning är medel 9,4 dagar. Ulla Wihlman (PRO) uppfattar det som lite kort och undrar om det inte blir ett glapp?
Camilla förklarar att det är en medelsiffra och att det också finns de som
ligger längre, t.ex. 30-40 dagar.
Det nya vårdvalet som införs i maj beskrivs sedan. Blandat annat finns det
krav på egna lokaler för aktörerna. Ritva Elg (SPF) undrar då om det finns
krav på själva lokalerna. Ja, minst 40 slutenvårdsplatser måste finnas,
berättar Camilla. Alla kommer också ha minnesmottagning. Hittills har man
godkänt två vårdgivare och man tror ej det blir många sökande, då verksamheten är tämligen komplicerad.
Det berättas slutligen om Tema åldrande vid Karolinska Sjukhuset Huddinge.
Eva Lantz (SPF) undrar om det är en sluten avdelning? Nej, svarar Camilla

4 (6)

och berättar att man också i Huddinge kan forska och göra utredningar kring
den åldrande hjärnan. Hur arbetar man med multisjuka äldre? -undrar Ulla
Wihlman (PRO). Camilla berättar att man arbetar med hjälp av vårdprogram.
Margareta Tufvesson och rådet tackar för presentationen.
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Vårdval rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan
samsjuklighet och vid utmattningssyndrom
Jesper Hagmyr, Närsjukvård

Jesper Hagmyr, Närsjukvård, besöker rådet för att berätta om Vårdval
rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och vid
utmattningssyndrom. Jesper ger en bakgrund och berättar att vårdvalet startade 2014. Rådet får se siffror som visar att diagnosen utmattningssyndrom
ökat och det är en trend som omfattar hela samhället och Sverige, de flesta
som drabbas är mellan 30-50 år.
Jesper berättar kort om Multimodal rehabilitering (MMR) och Utmattningssyndrom (UMS) och om det förslag som nu är aktuellt för revidering av vårdvalet. Henrik Sundqvist (Funktionsrätt Stockholms län) uppmärksammar att
det måste vara väldigt tufft för grupperna som är funktionshindrade och de
med utländsk bakgrund som lider av detta. Lennart Håwestam (Funktionsrätt Stockholms län) påminner likaså om gruppen som lider av långvarig och
generaliserad ångest.
Jesper berättar att inom primärvården funderar man nu på att
inkludera/behandla både smärta och psykisk ohälsa samtidigt, förebyggande.
Eva Lantz (SPF) ställer frågan om syftet är att få en billigare vård eller att
patienten får det bättre? Jesper svarar att det har blivit dyrt och man behöver
göra en översyn, men det är alltid en balans, idag får patienterna emellertid
den vård de ska ha.
Ritva Elg (SPF) undrar om man använder sig av enskilda- eller gruppmöten?
Jesper berättar att man använder väldigt mycket gruppmöten, vilket passar
många, när det gäller utmattning. Det kan dock vara tvärtom när det gäller
den andra gruppen (psykosociala problem och smärta).
Ulla Wihlman (PRO) undrar var man finner vårdgivarna idag? -Runtom i
regionen, med stor centrering i innerstan, svarar Jesper.
Annika Hässler (Funktionsrätt Stockholms län) finner det tillfredsställande
att förvaltningen har god insikt om problemen och önskar samtidigt att man
tänker på de vårdgivare som har samarbete med patientorganisationer,
kanske kunde man ge dem en morot för att främja vidare rehabilitering.
Margareta Tufvesson och rådet tackar för presentationen.
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Övriga frågor

* Teman för samverkansråden under 2019 (24/1 – Funktionsrätt
Stockholms län)
Funktionsrätt Stockholms län ser gärna att samverkansrådets möten har olika
teman under kommande år, vilket även lyftes under arbetsutskottets möte.
- Margareta Tufvesson (HSF) berättar att man just diskuterat punkten under
arbetsutskottets möte, att det är en bra idé, men att vi också behöver ha halva
mötena öppna för löpande punkter som dyker upp under årets gång.
Ritva Elg (SPF) berättar att man genomför en undersökning om husläkarmottagningarna, där man siktar på att ha en rapport klar innan sommaren.
Margareta Tufvesson ger sedan lite nyheter kring förvaltningen och nämnderna. Nytt är att utöver hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, där Margareta
är ansvarig tjänsteman, så har man nu också beslutat om en vårdens
kunskapsstyrningsnämnd, VKN, där Magnus Thyberg, chef avdelningen för
Strategiska vårdgivarfrågor, blir ansvarig tjänsteman. Margareta beskriver
kort uppdelning av frågor mellan nämnderna.
Alf Andersson (PRO) undrar om det förändrar upplägget för samverkan? -vi
har fortfarande en förvaltning som arbetar mot bägge nämnder, så det
nuvarande samverkansupplägget består, svarar Margareta.
Nytt är också att Kitty Kook Wennberg, avdelningen för Somatisk specialistvård, slutat, och inom kort tillträder Lena Hanberg som ny avdelningschef.
Margareta tackar deltagarna och förklarar dagens sammanträde avslutat.

Vid anteckningarna
Joakim Pallin

Nästa möte i rådet är torsdagen den 21 februari kl. 13:00-15:00.
Punkter då:
* Årsbokslut 2018 för HSN och Verksamhetsplan 2019 för HSN och VKN
* #frånförtillmed – Lägesrapport om utveckling av partnerskap med patienter
vvinom HSF
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Balanslista:
* Temamöte om begrepp och termer (DHR)
* Patientprocess i SLL, Björn af Ugglas (Funktionsrätt Stocholms län)
* Presentation om utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
(Funktionsrätt Stockholms län)
* Från för till med (Funktionsrätt Stockholms län)
* Om förbrukningshjälpmedel i somras (DHR)
* Önskan om att bjuda in personaldirektör Pernilla Glad
(Funktionsrätt Stockholms län)

