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Per Karlström, SRF
Ulrika Blomkvist, SRF
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Jaan Kaur, DHR
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1. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justerare
Till justerare valdes Maria Fält och Annika Hässler.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Föregående protokoll godkändes.
4. Nicole Silverstolpe presenterar sig och sitt uppdrag
Nicole Silverstolpe är produktionsdirektör vid regionledningskontoret.
Nicole presenterade sig och sitt uppdrag.
Nicole har tidigare arbetat som programdirektör för Framtidens hälso- och
sjukvård vid Södersjukhuset. Där har hon startat och ansvarat för Södersjukhusets programkontor som arbetat med att anpassa verksamheten till,
och genomföra planen för framtidens hälso- och sjukvård, samt ansvarat
för de strategiska investeringarna vid Södersjukhuset.
Produktionsdirektören har en samordnande roll och rapporterar direkt till
regiondirektören. Arbetsuppgifter är:









Ansvarar för att rapportera ägarstyrning, produktionsplanering och
samordning mellan regionens egna hälso- och sjukvårdsverksamheter för att säkerställa att de uppnår regionfullmäktiges mål och
ägardirektiv.
Ansvarar för att ta fram och analysera nyckeltal som förklarar variationer i kostnader, produktivitet, effektivitet och utfall mellan regionens egna utförare och jämfört med andra samt skapa åtgärdsinriktad uppföljning.
Löpande benchmark och analys samt rapportering av produktionsdata och verksamhetsutveckling. Aktivt spridande av erfarenheter
och goda exempel.
Bidra till att investeringsanalyser görs och att framtida investeringar överensstämmer med regionens långsiktiga planer för regionens egna hälso- och sjukvårdsverksamheter inkluderande investeringar i medicinsk teknik
Bidra i strukturomvandling av vården givet resultatet av ovan samt
utveckling inom forskning och utbildning.

5. Aktuella frågor kring digitalisering
Daniel Forslund informerade om några aktuella frågor inom digitalisering.
Centrum för hälsodata
Centrum för hälsodata är en samlad funktion för Region Stockholms sekretessprövning och datautlämning till forskare. Dessutom ska Centrum för
hälsodata stötta hälso- och sjukvården med olika underlag för att analysera,
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förbättra och följa upp vården. Arbetet ska ske utifrån de lagar och förordningar som gäller. Regionstyrelsen har inrättat ett Centrum för hälsodata
den 18 juni 2019. Diskussionen vide samverkansrådet rörde bland annat
samarbete med andra register som tillexempel kvalitetsregister.
Framtidens vårdinformationsmiljö – avbruten upphandling
När anbuden i upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö kommit in och granskats visar det sig att för få anbud uppfyller de obligatoriska
kraven till fullo. Regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland har därför beslutat att avbryta den pågående upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Regiondirektören har fått ett uppdrag återkomma med underlag för en ny upphandling.
Konkreta satsningar inom AI
I en ny strategi för it och digitalisering 2020–2023 ges alla nämnder och
bolag inom Region Stockholm en vägledning för det fortsatta utvecklingsarbetet. Digitala tjänster och AI (artificiell intelligens) är två områden som
lyfts fram i strategin.
Digital vårdgaranti
För att utnyttja digitaliserings möjligheter har Hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut att Region Stockholms vårdgaranti nu är digifysisk och
även gäller digital vård och digitala kontaktsätt. Vårdgivare kan därmed
leva upp till vårdgarantin genom en kombination av digital och fysisk vård,
där behov och önskemål är det avgörande.
En invånare som kontaktar vården i ett ärende som täcks av vårdgarantin
ska kunna förvänta sig lika snabb återkoppling oavsett om kontakten skett
via telefon, fysiskt besök eller via en digital tjänst. De som vill använda traditionella sätt att kontakta vården ska även kunna göra det fortsättningsvis.
Frågan om privata vårdgivare ställdes och olika avtalsformer är på gång.
Dessutom diskuterades besök hos vårdgivare på nätet, vilka besök som kan
göras digitalt och vilka besök som inte passar, samt ”onödiga” besök.
6. Aktuella frågor från organisationerna
Organisationerna tog upp följande frågor.
Intressepolitiskt bidrag – organisationerna påpekar att bidraget inte räknats upp de senaste åren samt att besked om bidrag kommer sent. Organisationerna önskar ett förhandsbesked under hösten.
Organisationerna önskar delta i det fortsatta arbetet med att se över riktlinjer för bidrag och förtydliganden kring kriterier.
Organisationerna uttryckte också sin oro över att budgeten för övriga bidrag, såsom till lägerverksamhet, reduceras.
Lindhagensgatan 98 och 100 – vid besök har organisationerna märkt att
sammanträdeslokalerna till del saknar anpassning för funktionsnedsatta.
Det gäller till exempel att det finns trösklar, heltäckningsmattor samt att
hörselslingor saknas. Antalet handikapparkeringar är få och den parkering
som finns framför huset gör att man måste passera en cykelbana när man
lämnar bilen för att ta sig in i huset.
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Organisationerna informerade även om att de inte kommer att skriva på
sjukvårdsuppropet eftersom organisationerna enligt sina stadgar är opolitiska.
Organisationerna påpekade också att den politiska representationen vid dagens möte var dålig.
7. Övriga frågor
Maria Fälth informerade om att hon varit i kontakt med Carina Lundberg
Uudelepp angående samverkansform. Regiondirektören har inte möjlighet
att närvara vid samverkansrådets möten så länge de ligger på fredag eftermiddag eftersom det samtidigt är ett forum för samverkan med kommuner
i länet.
En av Carinas medarbetare skulle kunna närvara, men organisationerna anser att det är av stort värde att regiondirektören närvarar och önskar i så fall
återgå till tidigare samverkansform då det fanns ett särskilt råd för samverkan med regiondirektören.

Vid anteckningarna
Agneta Marmestrand

