MINNESANTECKNINGAR

Möte Samverkansrådet
Datum:

Torsdagen den 14 november 2018

Tid:

Kl 09.00 – 11.00

Plats:

Solnavägen 1 E, Torsplan,

Närvarande:

Olle Johansson, DHR
Sirkka Husso, SRF
Ivar Hjelm, Funktionsrätt Stockholms län
Lennart Håvestam, Funktionsrätt Stockholms län
Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län
Karin Aronsson, Funktionsrätt Stockholms län
SLSO:
Mikael Ohrling
Mats Söderhäll
Helena Josefsson
Henrik Gouali
Åsa-Maria Birgersson
Louise Skantze

1/ Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling.
2/ Föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna.
3/ Vi har fått uppgift kom att andelen privata vårdcentraler ökar i länet,
Hur ser SLSO på att upprätta kvaliteten inom den egna verksamheten med
ökad konkurrens?
Med anledning av fråga från Funktionsrätt Stockholm angående privata respektive
landstingsdrivna vårdcentraler informerade Helena Josefsson om att
förfrågningsunderlagen ser lika ut för de privata och landstingsdrivna verksamheterna.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen sköter kontrollen att verksamheterna följer avtalen
genom bland annat stickprov. Information om förfrågningsunderlagen finns att läsa på
Vårdgivarguiden. Information gavs även om aktuellt mätinstrument (KVÅ) för att
kunna kvalitetssäkra verksamheterna.
4/ Det aktuella läget med byggprojekt
Åsa Maria Birgersson gav en övergripande statusrapport angående byggprojekt inom
ramen för Framtidens hälso- och sjukvård enligt utdelat material.
De pågår många aktiviteter rörande utbyggnad kring flera sjukhus i länet såsom NKS,
Danderyd, S:t Göran, Huddinge, Sabbatsberg, Nacka, Jakobsberg, Sollentuna,
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Löwenströmska och Södersjukhuset. Nya vårdplatser kommer att tillskapas och
tekniska lösningar måste åtgärdas. Se vidare bifogad presentation.
Det är dock inte framtidens vårdlokaler som avgör hur god och patientsäker vård vi kan
erbjuda. Det är snarare vad vi gör med våra interna vårdprocesser. Lokalerna måste
dock vara stödjande processer. Det är viktigt att tänka nytt vad gäller direktinläggningar, bemanningsstruktur, samlokalisering m m.
5/ Lägesrapport från respektive VO
Mats Söderhäll informerade från verksamhetsområde specialistvård (VOSS). En
intensiv förhandlingsperiod med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår rörande
Akademiskt specialistcenter och Närakuter. Vårdavtal geriatrik 2019 är ännu inte heller
slutförd. Det kan bli aktuellt med en sänkning av ersättningen. SLSO tar över
Överviktscentra och Cancerrehab flyttas internt inom SLSO till VOSS? Två råd har
startats, ett akutråd som innebär bättre samarbete mellan primärvård, husläkarjourer
och närakuter, ett äldreråd som bland annat ska förbättra direktinläggningar – hur
skapa ett bättre flöde.
Helena informerade från verksamhetsområde primärvård. Arbete pågår med att
utveckla primärvården så det inte bli stuprörseffekter, arbeta mer med avtalen och
arbete mer geografiskt. Bygga upp ledningsfunktioner samt försöka hitta bryggor för ett
bra samarbete.
6/ Balanslista över pågående arbeten av särskilt intresse för
organisationerna
Henrik Gouali gav en lägesrapport från balanslistan över pågående arbeten av särskilt
intresse för funktionshindersorganisationerna i samverkansrådet.
1177.e
När det gäller frågan om tillgängligheten via digitala tjänster på 1177 har SLSO en
kontaktperson som heter Jan-Olof Strandberg som informerat om att man kommer
tillsätta en intern utredning om hur man ska hantera tillgänglighetsfrågorna och det
ska eventuellt tillsättas en särskilt person som ansvarig för utredningen.
Jan-Olof Strandberg efterlyser en dialog med både SLSO och patientorganisationerna.
Arbete pågår även med att ta fram en ny plattform för 1177.se och där ska ett större
mått av tillgänglighet vara möjlig.
Kallelser per e-post
När det gäller kallelser per e-post har ett E-brevlådeprojekt startats under hösten.
Incheckningsautomat
Piloterna Nacka Rehab och Hässelby vårdcentral är avslutade och utvärderade. Nacka
kommer att fortsätta då 100 patienter per dag använder denna. Hässelby vårdcentral
kommer inte att fortsätta då den endast används av 100 patienter per vecka.
Inventering fysisk tillgänglighet
Ingen ny information.
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7/ Vad är nytt/på gång inom Habilitering & Hälsa, Hjälpmedel
Avtals- och förhandlingsfrågor pågår med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Nytt avtal rörande Habiliteringen kommer att tecknas med målet att öka produktiviteten.
Även prisförhandlingar inom hjälpmedel pågår. Inom Tolkcentralen pågår
upphandlingar av nya tolkbolag.
Tidningen Funktion och fokus har blivit prisbelönt.
8/ Övrigt
Tillgängligheten i huset
Kristina Törnblom lyfte frågan om avståndet mellan handikapparkering och hissar i
garaget. SLSO svarade att på flera plan är handikapparkeringarna närmast hissarna.
När det gäller hissarna är det problem med att man som synskadad inte kan veta vilken
knapp man ska trycka på för att få röststyrning. Röststyrningen meddelar även fel
våningsplan.
Mikael Ohrling tog upp frågan om parkering i garaget för de som besöker Akademiskt
specialistcenter. Det blir dyrt för patienter som är under behandling och återkommer
ofta något som SLSO ser över.

Då diskussion fördes om tekniska lösningar för synskadade beslutades att bjuda in Ewa
Bergström från SLSO och hyresvärden Castellum till ett kommande möte.
9/ Sammanträdestider 2019
Funktionsrätt Stockholm återkommer angående nya representanter för nästa år.
Sammanträdestider för 2019 bokades:
Tiderna blir 09.00 – 11.00 för alla möten. Förmöte för organisationerna 08.30.
Torsdag den 7 februari
Torsdag den 9 maj
Onsdag den 4 september
Torsdag den 21 november

Vid anteckningarna
Louise Skantze
Louise.skantze@sll.se
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