MINNESANTECKNINGAR

Möte Samverkansrådet
Datum:

Torsdagen den 7 februari 2019

Tid:

Kl 09.00 – 11.00

Plats:

Solnavägen 1 E, Torsplan,

Närvarande:

Sirkka Husso, SRF
Pia-Lena Krischél, SRF
Olle Johansson DHR
Jaan Kaur DHR
Annika Hässler Funktionsrätt Stockholms län
Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län
Carina Pahl Skärlind, Funktionsrätt Stockholms län
Berit Hagström, Funktionsrätt Stockholms län
SLSO:
Mikael Ohrling
Eva Pilsäter Faxner
Maria Ahlmark
Annika Brar
Louise Skantze
Lars Blomberg, Castellum p 3

1/ Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling.
2/ Föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna.
3/ Hyresvärden svarar på frågor om huset
Med anledning av att de Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotland ställt frågor
angående svårigheter att använda hissarna i huset fanns Lars Blomberg från Castellum
på plats för att svara på frågor.
Frågorna rörde bland annat:
-

Varför alla hissar inte går till samtliga våningar
Märkning på stora glaspartier
Utropen i hissen är inte tydligt
Kan samtliga hissar ändras från anropsstyrning till knappstyrda?
Punkterna på hjälpknappen på hissen betyder O på punktskrift
Kalla på en fysisk person
Informationstavla vid Norrbackagatan plan 3 där Färdtjänsten hämtar
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Svar från Lars Blomberg:
-

-

De kan bli bekymmer att ändra till knappstyrning då kapaciteten minskas.
Castellum var dock inte med i beställarskedet men håller med om att systemet
inte är optimalt när det kommer många besökare. De inväntar en offert på ett
kallelsesystem som ger bättre upplysning utanför hissarna
En fråga är skickad till hissleverantören när det gäller knappsatsen och utropen
Märkning av glaspartierna är åtgärdade
Fysiskt person, Castellum och SLSO återkommer
Informationstavla vid Norrbackagatan plan 3 där Färdtjänsten hämtar. Lars
Blomberg tar kontakt med Ewa Bergström i frågan.

I övrigt framförde Lars Blomberg att han önskade hjälp av både SSR och hissföretagen
för att hitta lösningar på problemen
Övriga frågor kommer Castellum och SLSO att återkomma till.
4/ Möta patienter med funktionsnedsättning, ny e-utbildning för
primärvården
Annika Brar från Habilitering och Hjälpmedel informerade om ett uppdrag från Hälsooch sjukvårdsförvaltningen som handlar om att skapa en e-utbildning för
primärvården. Utbildningen vänder sig till personal som ska få en särskild kompetens
att möta patienter som har funktionsnedsättning.
Bakgrunden är bland annat att många personer med funktionsnedsättning ofta har en
sämre hälsa än andra. Många av dessa personer har också en kortare livslängd,
begränsat socialt nätverk och blir oftare utsatta för våld och övergrepp framför allt
kvinnor. En annan orsak är också att det är svårt med övergången från barnsjukvård till
vuxenvård.
Kursen finns i Lärplattformen Lärtorget – https://lartorget.sll.se/login.html
Se mer bifogad presentation.
5/ Hur ser vårdflödet ut mellan sjukvård, primärvård och även ut i
kommunerna? Enligt chefläkaren fanns en problematik mellan nyår och
trettonhelgen, då primärvården inte kunnat planera för att fånga upp de
som skulle hem eller till särskilt boende
Maria Ahlmark från VO primärvård informerade om samordnad individuell vårdplan
för patienter som skrivs ut från akutsjukhusen till primärvården.
Antal patienter som akutsjukhusen överfört till öppenvården har blivit betydligt fler än
väntat vilket resulterat i att en del patienter hamnat i kläm. Sjukhusen påtalar platsoch personalbrist medan primärvården framför att de har problem till tillgängligheten
och brist på distriktssköterskor som kan hjälpa patienterna. Det har blivit en del
missuppfattningar mellan vårdgivarna men SLSO arbetar med frågan med att få en bra
balans och tittar på goda exempel. Det handlar också om utveckling av digitalisering,
till exempel att använda Skype. Flera frågor återstår att lösa för att detta ska bli så
effektivt som möjligt.
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6/ Nyheter när det gäller specialiserade vårdcentraler – organisationerna
önskar en redogörelsle
Organisationerna tog upp frågan om olika specialistkunskaper på vårdcentralerna.
Många med specialistkunskaper lämnar primärvården för att istället arbeta på ett
akutsjukhus. Vore bra med ett försök att genom ersättningar försöka ha kvar dessa
personer som har särskild kompetens inom något område. Vi behöver få över
specialisterna i primärvården. Barn som övergår till vuxenvård får ibland svårt att få
samma hjälp inom primärvården. SLSO framförde att frågan diskuteras på olika nivåer
bland annat Habiliteringen i dialog med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
7/ Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM – Krav på överförbart
journalsystem mellan SLSO vårdcentraler och vårdcentraler som inte
tillhör SLSO
Fråga från Funktionsrätt Stockholms län angående svårigheter med
informationsöverföring mellan vårdgivare som inte har samma system. Särskilt
problematisk är detta när det gäller läkemedel vilket skapar oro hos patienterna.
Eva Pilsäter Faxner informerde om att grundidén är att vårdgivarna ska arbeta i samma
plattform så det ska vara möjligt att föra över information mellan vårdgivare. Juridiskt
kan det också bli problem när föräldrar behöver uppgifter rörande sina barns journaler.
Region Skåne har för närvarande jurister som ser över detta. Det är inte möjligt att
ställa krav på att regioner och kommuner ska ha samma system på grund av olika
lagrum. Carina Pahl Skärlind undrade hur detta stämmer överens med GDPR att
företag ska kunna leverera uppgifter digitalt mellan varandra när en kund önskar det?
8/ Balanslista över pågående arbeten av särskilt intresse för
organisationerna
Sirkka Husso frågade vilket år man menar när det gäller Ineras arbete med
tillgänglighet bland annat lagkrav m m (andra stycket i balanslistan,
oktober/november). Inera samarbetar med patientrådet i FVM och även på annat sätt i
FVM-arbetet.

SLSO återkommer rörande balanslistan.
9/ Nästa möte
Nästa möte äger rum den 7 maj kl 09.00.
Mikael Ohrling tackade samtliga och avslutade mötet.
Vid anteckningarna
Louise Skantze
Louise.skantze@sll.se
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