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   MINNESANTECKNINGAR  
     
          

 

    
 

Möte Samverkansrådet
 
Datum: Torsdagen den 21 november 2019 

Tid: Kl 09.00 – 11.00 

Plats: Solnavägen 1 E, Torsplan, 

Närvarande: Pia-Lena Krischél, SRF 
Olle Johansson DHR 
Jaan Kaur DHR 
Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län 
Lennart Havestam, Funktionsrätt Stockholms län 
 
SLSO: 
Anna-Lena Berggren 
Anna-Lena Christensson Österberg 
Mats Söderhäll 
Martin Forseth 
Henrik Gouali 
Caroline Ekman 
 
 

1/ Mötets öppnande 
 
Mötets öppnades av ordförande Anna-Lena Berggren. 
 
2/ Föregående minnesanteckningar 
 
Läggs ad acta. 
 
3/ Information i alternativa format 
 
SRF har frågat om information i alternativa format. SLSO har samma text som KI om 
alternativa format, att man kan vända sig till VS-Kom vid individuella behov så som 
uppläst i telefon, storstil eller punktskrift. Organisationerna kan sprida information i 
sina kanaler. 

 
 

4/  Balanslistan 
 
Organisationerna påminner om svårigheter att logga in från 3 december. 
Rådet frågar varför incheckningsautomaterna är så höga. Bra att det finns receptionist 
tycker organisationerna. 
 
 
5/  Allmän information från respektive verksamhetsområde  
 
Somatisk specialistvård 
Mycket jobb med verksamhetsövergång Danderydsgeriatriken, datum för det 8 januari. 
De ska fortsätta vara en egen klinik, men mer akutgeriatriskt inriktad än idag. 
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Habilitering och hjälpmedel 
 
Habilitering och Hälsa testar videomöten genom Alltid Öppet. Testar och 
trepartssamtal genom appen för teckenspråkstolk. Telefonbesök mycket uppskattat 
bland patienter och föräldrar. Fråga om ersättning för telefonbesök. Svar att intäkten är 
bestämt av HSF men ger inte jättemycket. FUB och RBU är nöjda med möjligheten till 
telefonbesök. Terapimottagningen Linden omstruktureras, ska inte längre bedriva 
psykoterapi men patienterna ska få den vård de behöver av habiliteringen och/eller 
psykiatrin. Samverkan om det pågår. 
 
Tolkcentralen upphandlar teckenspråkstolk och dövblindtolk. Pilot för trepartssamtal 
sker på dövpsykiatriprogrammet i Älvsjö. TC jobbar med kris-och katastrofberedskap. 
 
Medicinteknisk Apparatur i hemmet: MAH säljer CPAP (”anti-snark-masker”) mot 
faktura nu. Webbtidbokning för teknisk service via 1177. Ökat telefontillgänglighet i 
kundtjänst. Samverkan med Stockholm Heartcenter ang. sömnvård. Jobbar med uttag 
via 1177 kommer att dröja 18 månader pga. HSF upphandling av Tieto har lett till ett 
underskott i kapacitet. 
 
Förbrukningshjälpmedel i hemmet: Upphandling av logistiklösning, ny leverantör från 
1 december 2020 om allt går enligt plan. Från 1 januari 2020 ska alla talonger kunna 
scannas automatiskt. Kommande upphandlingar på inkontinens och kompression 
 
Hjälpmedel Stockholm: Byggt om i sitt väntrum med bland annat barnhörna. Jobbar 
med ruttoptimering vid utkörning av hjälpmedel. Arbete pågår med att få alla remisser 
via Take Care. 
 
Kommsyn: från 1 januari 2020 placeras en tekniker på Rosenlund för att sköta 
reparationer av hörapparater på plats. 
 
Fråga om förskrivarna kan se lagerstatus på hjälpmedel. Anna-Lena CÖ svarar nej, men 
det finns i vårdavtalen krav på SLSO att leverera inom vissa tidskrav. Hjmdl Sthlm och 
Kommsyn har samma verksamhetschef. Central samverkan klar. 
 
Primärvården 
 
Arbete fortsätter med primärvårdsstrategi, nu finns 50 indikatorer och 20 aktiviteter 
som ska följas till 2025. Ska bli politiskt beslut före utgången av 2020. 
Funktionsrätt frågar: Vårdcentralernas möjlighet att specialisera sig, hur går det med 
det? Balansgång mellan generalist och specialisering svarar Martin. En del är 
kompetenskartläggningar. Ofta är sjuksköterskorna med specialkunskap en 
framgångsfaktor. Hemsjukvården är en stor utmaning. Diskussion om kvalitet och 
organisation och angränsande frågor tar vid. 
SLSO kommer ta över ungdomsmottagningar, cirka 20 stycken, från kommunerna. 
Kuratorerna kommer fortsatt vara anställda av kommunerna. 
Folkhälsorapporten 2019 presenteras på landstingshuset på måndag. Projekt 
tillsammans med Socialstyrelsen om sluta-röka på recept. Efter dialog med HSF 
kommer uppräkningen för primärvården nästa år bli 1 ½ procent. Arbetar med 
remissvaret på Göran Stiernstedts utredning. Formuleringar om önskemål om 
avgränsning och tydliggörande av primärvårdens uppdrag kommer ingå. 
 
DHR frågar om det finns diskussion om ytterligare privatisering av SLSO-driven 
primärvård? Martin svarar att det inte är aktuellt. 
 
Martin berättar om digitalt utvecklingsarbete, se bilaga. 
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6/ Sammanträdestider 2020 
 
Sammanträdestider 2020 behöver flyttas pga. Mikael Ohrling inbokad på 
koncernledningsmöte. 20 februari flyttas till 19 februari kl. 13-16. 17 september flyttas 
till 16 september kl.10-12.  
 
De tidigare beslutade datumen torsdagen den 7 maj och tisdagen den 17 november 
kvarstår. 
 
7/ Övriga frågor 
 
Funktionsrätt Stockholm frågar var man kan få huvudvärksrehabilitering? Martin 
svarar att de patienterna ofta remitteras till neurolog för grundlig utredning. Ibland 
involveras primärvårdsrehab. Finns inget tilläggsuppdrag för just huvudvärk. Martin 
berättar att SLSO svarat på en remiss i frågan. Diskussion tar vid om definition av 
begreppet ”huvudvärksrehabilitering”.  
 


