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1. Presentationsrunda
Upprop gjordes, samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justerare
Till justerare valdes Maria Fält och Annika Hässler.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Föregående protokoll godkändes.
4. Information och lägesrapport kring Covid-19
Johan Bratt informerade om läget i hälso- och sjukvården med anledning
av Covid-19.
Den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) har arbetat sedan månadsskiftet februari/mars. RSSL har också ett nära samarbete med SLSO:s
krisledning, akutsjukhusen och övriga vårdgivare. Antalet patienter som
just nu intensivvårdas på sjukhus är 106, som mest har det varit 324 patienter som varit inlagda samtidigt. Det har visat sig att rehabiliteringvården för
de patienter som vårdats för Covid-19 är lång och kommer att ställa krav på
rehabiliteringsinsatser.
Sjukhusen har utökat antalet vårdplatser och intensivvårdsplatser, Älvsjö
fältsjukhus har ännu inte behövt användas.
Det var tidigare en nedgång av patienter som sökte för andra besvär än covid-19, antalet stroke och hjärtpatienter minskade. Nu har antalet åter ökat.
Antalet besök hos primärvården och näraktuerna minskade kraftigt i
mars/april men ökar igen. Patienter med psykisk ohälsa uppmärksammas
särskilt.
5. Aktuella frågor kring digitalisering
Daniel Forslund informerade om utveckling av digitala vårdtjänster under
tiden januari till maj.
När patienten av smittskyddsskäl inte kan komma till vården, måste vården
komma till patienterna:
Målet: bevara trygghet och kontinuitet för de patienter som behöver regelbunden kontakt med vården utan att utsätta varken personal eller patient
för smittrisker.
Digitala vårdtjänster med fokus på de svårast sjuka:
riskgrupper kan möta vården utan risk för smitta.
ger möjlighet till täta återbesök utan resor.
möjliggör kontinuitet med samma läkare oavsett avstånd.
skapar trygghet med hemmonitorering dygnet runt.
videomöten med fysioterapeut för rehab av Covid-19 patienter.
Stort behov av information gav kraftigt ökat söktryck.
Under mars månad:
67 procent fler besök på 1177.se (totalt 6,9 miljoner besök)
123 procent fler samtal till 1177
(totalt 247 046 samtal)
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Medelsvarstiden nu 0,3 minuter för samtal om Corona och 1,8 minuter för
samtal om reguljär sjukvårdsrådgivning.
Temasidan ”Om Corona” på 1177.se har hittills haft 3 439 000 sidvisningar.
Coronas.sll.se är ett basalt webbaserat självskattningstest som lanserades
den 18 mars. Under de första 24 timmarna genomfördes 970 000 tester.
Har spridits till 13 andra regioner till självkostnadspris och testet har hittills
använts 1,7 miljoner gånger. Testet utvecklades till låg kostnad på ca två
veckor.
Digitala vårdtjänster
Starkt utgångläge: fler än hälften av länets vårdcentraler erbjöd redan vid
årsskiftet digitala vårdbesök.
Digital Vårdgaranti beslutad i november 2019.
Obligatoriskt för alla vårdgivare att erbjuda även digitala kontaktvägar och
fler kontaktvägar öppnas till vården
Egen primärvårds-app ”Alltid Öppet” lanserad sedan februari 2018. Den är
fullt integrerad med journalsystemet och erbjuder bl.a. video, chatt och
tidsbokning
Antalet användare av ”Alltid Öppet” har fördubblats under 2020 (jan-april)
Antalet anslutna vårdenheter har ökat från 231 till 580 under 2020 (se grafik)
Tjänsten nu införd på alla egenägda vårdcentraler, ungdomsmottagningar,
BUP, barnmorskemottagningar, habilitering, rehab, logoped, psykiatrisk
öppenvård, specialistcentra för diabetes och reumatologi, avancerad sjukvård i hemmet m.fl.
Snabbinförande av ”Alltid Öppet” under tre veckor med digital utbildning
av personal och tekniskt införande på:
Karolinska Universitetssjukhuset
Södersjukhuset
Danderyds Sjukhus
Södertälje Sjukhus
Norrtälje Sjukhus
Stöd till Covid-19 patienter isolerade i hemmet via chatt, video och digitala
formulär med Infektionsmottagning Karolinska Huddinge.
Störst ökning i användning av digitala vårdtjänster har skett hos patienter
över 50 år.
Största ökningen 70–79 år där 50 procent fler nu använder de personliga etjänsterna på 1177 Vårdguiden (80–89 år +30 procent)
Både vårdpersonal och patienter kan föreslå att ett fysiskt besök bokas om
till ett digitalt.
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6. Aktuella frågor från organisationerna
Organisationerna hade redan tidigare skickat in frågor om hälso- och sjukvård och färdtjänst som de fått skriftliga svar på. Organisationerna önskade
svar även från oppositionspartierna.
7. Övriga frågor
Tider för höstens sammanträden är:
4 september
2 oktober
6 november

Vid anteckningarna
Agneta Marmestrand

