MINNESANTECKNINGAR

Möte Samverkansrådet
Datum:

Tisdagen den 7 maj 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
Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län
Berit Hagström, Funktionsrätt Stockholms län
SLSO:
Mikael Ohrling
Caroline Ekman
Mats Söderhäll
Martin Forseth
Henrik Gouali
Åsa-Maria Birgersson
Louise Skantze

1/ Mötets öppnande
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling.
2/ Föregående minnesanteckningar
Lades till handlingarna.
3/ Lägesrapport om Framtidens hälso- och sjukvård
Åsa-Maria Birgersson gav en lägesrapport om Framtidens hälso- och sjukvård och då
framför allt de som rör utbyggnad av vården i olika byggnader inom länet. Här
informerades om vad som händer i nya och gamla Karolinskas byggnader, Danderyds
sjukhus, S:t Görans sjukhus, Huddinge sjukhus, Nacka och Södra psykiatri, Sollentuna
sjukhus,, Helix rättpsykiatri och övriga sjukhus/lokaler såsom Södertälje, Sabbatsberg,
Jakobsberg, Löwenströmska med flera.
I den nya publikationen ”Framtidens vårdbyggnader” (SKL, Stockholm 2017) beskrivs
en framtid där merparten av vården sköts av individen själv.
Se lästips: https://arkitektur.se/tema/varden/
En investeringsplan är framtagen för åren 2020 – 2024. Se mer information i tidigare
utsänd presentation.
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4/ Lägesrapport från respektive verksamhetsområde
Mats Söderhäll gav en lägesrapport från VO Somatisk specialistvård.
-

SLSO kommer inte att starta Sollentunageriatriken så Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutat att upphandla vård vid Sollentuna sjukhus.
Projekt förbättrad tillgänglighet för äldre till geriatrik och ASIH från
primärvård och närakuter
Projekt initierat för distansmonitorering inom ASIH
Närakuterna handlägger att flera ”rätta” patienter
Akademiskt specialistcentrum närmar sig sina patientvolymmål och nya
patientgrupper diskuteras
Kostupphandlingen är klar (SLSO:s kostenhet stänger den 13 maj.

Martin Forseth, ny verksamhetsområdeschef för primärvården informerade om en ny
primärvårdsorganisation som gäller från den 1 mars 2019 enligt nedan
områdesindelning.

•VO-primärvård Norra
•VO-chef: Suzana Björnstedt Buhovac
•VO-primärvård Stockholm
•VO-chef: Maria Hjalmarsson
•VO-primärvård Södra
•VO-chef: Martin Forseth
De nya cheferna är specialister i allmänmedicin och tidigare verksamhetschefer i SLSOs
primärvård.
Övrig information från primärvården:
Virtuell mottagning (HLM-online)
- Uppstart i slutet av april
- Egenutvecklad applikation (”Alltid öppet” – ”Vård nära dig”)
- Öka volymen – patientinitierade möten
- Videomöte läkare för 25 akuta tillstånd
- BMM-online och UM-online fungerar väl
- Vidareutveckling med sjuksköterske- och psykosociala besök
- Chatt-funktion och triagering framöver
- Integrerad del i hela vårdutbudet
- Successiv förändring för att främja arbetet med kronisk sjuka
- Ökad grundersättning för sjuka patienter
- Sjuksköterskebesök ska premieras
- Pågående process/dialog och utökat uppdrag framöver
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Henrik Gouali gav en lägesrapport från verksamhetsområde Habilitering och
Hjälpmedel.
Habilitering och Hälsa
-

går mycket bra. Träffar fler patienter än tidigare.
nytt avtal (1 år) med ökade krav och mindre resurser

Tolkcentralen
-

ökad inströmning av uppdrag kräver prioriteringar för att hålla budgetram
upphandling av tolkbolag

Hjälpmedelsverksamheterna
- FHH övertagande av barnnutrition 1 maj 2020
-

Kommsyn har fått förlängt avtal (till den 30 september 2022)

-

MAH kommer få förlängt avtal med 2 år from sep 2019

5/ Fritt val av hjälpmedel, regionägd mottagning inom hörselvården?
Berit Hagström informerade om att mottagningarna inom hörselvården ofta är
bristfällig och önskar att någon mottagning skulle vara regionägd. Tidigare byggde man
upp vården kring patienten nu räknar man ”pinnar” och vinstintresset är i fokus.
Fabrikörerna vill sälja sina egna produkter i första hand. Henrik Gouali hänvisade till
att man på politisk nivå någon gång tagit ställning till att dessa mottagningar ska drivas
i privat regi.
6/ Revisionsrapport – Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Mikael Ohrling informerade om att revisionsrapporten visar bland annat att det blev en
alltför snäv tidplan när SLSO fick uppdraget att driva förbrukningshjälpmedel i
hemmet. Det var en stor verksamhetsförändring där man också inom landstingets
verksamhet tappat en del kunskap. Verksamheten fungerar bra idag.
7/ Hur fungerar SIP – individuell vårdplan?
Kristina Törnblom önskade information om hur SIP-individuell vårdplan fungerar i
praktiken. Martin Forseth informerade om att det har funnits brister i hanteringen
kring ”Lusen” Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
”Utskrivningssippar” fungerar idag.
8/ Hur fungerar samarbetet, sjukhus-primärvård-kommun?

Ett samarbete som lyftes fram var Nestor som arbetar med forskning och utveckling
med fokus på äldre i nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i
hälso- och sjukvården. På norrsidan finns FOU äldre Norr som är en forsknings- och
utvecklingsenhet.
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9/ Uppföljning – hissens tillgänglighet, tillgängligheten via 1177
Mikael Ohrling föreslog att vi samlar ihop och lyfter tillgänglighetsfrågorna i sin helhet
vid septembermötet.
10/ Balanslistan
Henrik Gouali informerade om att 1177 (Ineras tjänster) gör att stort omtag för att
förbättra tillgängligheten. De är väldigt angelägna om att komma i kontakt med
representanter för olika patientföreningar. Efter sommaren kommer en pilot att
genomföras som rör sms-kallelser. Caroline informerade om att vi återkommer när det
gäller kallelser i punktskrift.
När det gäller incheckningsautomater är piloten försenad.
Checklista bifogas anteckningarna.
Inför sommaren förbereds nu kylanläggningar.
11/ Nästa möte
Nästa möte äger rum den 4 september 2019.
Vid anteckningarna

Louise Skantze
Louise.skantze@sll.se
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