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Digitalt möte med Samverkansrådet
 
Datum:  Torsdagen den 7 maj 2020 

Tid: Kl 10.00 – 10.45 

Plats: Via Teams 

Närvarande: Anne Edlund, SRF Stockholm Gotland 
Pia-Lena Krischél, SRF Stockholm Gotland 

  Lennart Håvestam, Funktionsrätt Stockholms län  
  Kristina Törnblom, Funktionsrätt Stockholms län 
  Carina Pahl Skärlind, Funktionsrätt Stockholms län 
JJohanna  Somansson, Funktionsrätt Stockholms län 

 
 
SLSO: 
Mikael Ohrling 
Mats Söderhäll 
Martin Forseth 
Caroline Ekman 
Louise Skantze 
 

 
1/ Mötets öppnande 
 
Mötets öppnades av ordförande Mikael Ohrling. 
 
2/ SLSOs arbete med corona-viruset 
 
Mikael Ohrling informerade om det ansträngda läget med anledning av covid-19. 
Sjukvården har byggt ut kapacitet vilket gör att situationen är under kontroll. Man har 
tredubblat kapaciteten. Under sex veckor har antalet insjuknade ökat i hög takt. 
 
Information gavs om prognosen framåt vad gäller insjuknandet i corona-viruset. Se 
mer information i bifogad länk: 
 
https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/05/5-
maj-lagesrapport-om-arbetet-med-det-nya-coronaviruset/ 
 
Älvsjö sjukhus som vi har i beredskap har ännu inte behövts användas då man klarar 
situationen på sjukhusen. 
 
Idag är 800 patienter inneliggande på slutenvårdsplatser och 200 patienter 
inneliggande på IVA-platser. Det är mycket viktigt att fortsätta förhålla sig till de råd 
som gäller.  
 
SLSO har fått ansvar för att säkerställa samverkan med kommuner och privata 
vårdgivare för närsjukvården – klusterorganisationen. 

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/05/5-maj-lagesrapport-om-arbetet-med-det-nya-coronaviruset/
https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2020/05/5-maj-lagesrapport-om-arbetet-med-det-nya-coronaviruset/
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Man har även infört särskilda vårdplatser i Spånga och Farsta vilket ännu inte har 
behövts ta i bruk. Det handlar om patienter som är för sjuka för att vara hemma men 
för friska för att ligga på sjukhus. 
 
Martin Forseth informerade om klusterorganisationen som införts vilket handlar om 
vårdcentraler som samverkar i grupper som följer kommungränserna. 
 
Digitala möten har ökat markant såsom videobesök och användandet av appen ”Alltid 
öppet”. 
 
Carina Pahl Skärlind ställde fråga om skyddsutrustning för personalen. Mikael Ohrling 
svarade att behovet av skyddsutrustning ökat (hundrafalt) i hela systemet och hela 
världen. En central inköpsfunktion har upprättats - Command Center och 
Socialstyrelsen. Produkterna fördelas enligt nyckel till samtliga vårdgivare. SLSO:s 
ansvar är att förse alla privata och offentliga vårdgivare med skyddsutrustning (360 + 
enheter). Kommuners skyddsutrustning sköts av Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. 
Inköpsfunktionen har bl a fått hjälp av medarbetare från Scanias inköp.  
 
3/ Övriga frågor 
 
Information om sjukresor för personer över 70 år 
Johanna Sommansson efterlyste bättre information till vårdpersonalen angående att 
personer över 70 år får tillgång till sjukresa med anledning av nuvarande situation. 
Mats Söderhäll informerade om att detta är väl känt i våra verksamheter. Caroline 
Ekman informerade om att information gått ut till alla chefer och även på Insidan 
(SLSO:s intranät). Beslutades att informera om detta i nästa planerade 
informationsutskick till SLSO, privat närsjukvård och kommunerna.  
 
 
4/ Nästa möte  
 
Den 16 september fm 
 


