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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och stöd

MÖTESANTECKNINGAR

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Datum

Måndag 9 januari 2020

Tid

Kl. 14:00-15:00

Plats

Region Stockholms lokaler, Lindhagensgatan 98
och MS Teams

Närvarande

Funktionsrätt Stockholms län: Annika Hässler, Henrik
Sundqvist, Karin Aronsson, Lennart Håwestam
DHR: Olle Johansson, Yvonne Björkman
SRF Stockholm Gotland: Karin Hjalmarsson,
Anne Mondotter, Hamaddah Mansour
Förvaltningen:
Björn Eriksson, Elisabeth Höglund, Sara Pütsep,
Vanessa Johansson
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Presentationsrunda och inledning

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson öppnar mötet. Mötet inleds med en
presentationsrunda av samtliga deltagare.
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Mötesanteckningar från sammanträdet 2020-09-10

Mötesanteckningar från föregående möte godkänns och läggs till handlingarna.
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Revidering av förfrågningsunderlag för
husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2021
Elisabeth Höglund

Elisabeth Höglund, enheten för allmän medicin informerar om revideringen om
förfrågningsunderlag avseende husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Ärendet behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 november. I
förslaget prioriteras personer med stora sammansatta vårdbehov.
Yvonne Björkman, DHR, undrar hur man ser på att förstärka kompetenskravet
för psykisk hälsa. Ett exempel är personer som använder sig av andra sätt att
kommunicera på grund av kognitiva svårigheter. Tänker förvaltningen att alla
vårdcentraler ska ha samma kompetens vad gäller dessa patientgrupper.
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Elisabeth Höglund svarar att det finns ett uppdrag från förra året med SMH
mottagningar som är avsedda för dessa patientgrupper. Projektet har startat och
planen var att 4 försöksverksamheter skulle startas under våren men det här har
förskjutits på grund av pandemin. I uppdraget för psykisk hälsa diskuterar man
det här och det kommer troligtvis att komma mer riktlinjer. Förvaltningen
kommer att återkomma till frågan till samverkansrådet.
Karin Aronsson, Funktionsrätt, undrar om något är skrivet i
förfrågningsunderlaget kring gränsdragningen mellan avancerad sjukvård i
hemmet (ASiH) och basal hemsjukvård. Elisabeth Höglund svarar att det inte
finns några sådana skrivningar i förfrågningsunderlaget men att den
gränsdragningen regleras på vårdgivarguiden. Där finns beskrivningar om vad
som ingår i respektive uppdrag.
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Rapport om coronpandemins påverkan på hälso- och
sjukvården
Sara Pütsep

Sara Pütsep informerar om den rapport som förvaltningen tog fram om
coronapandemins effekter på sjukvården i september. Under september
månad var bedömningen att pandemin haft en stor påverkan på vården men
att vården hade klarat det relativt väl. Vården klarade av stora omställningar
och personalen klarade av att byta arbetsplatser samt att ta sig an nya
arbetsuppgifter. Vårdbehovet är stort och pandemin kommer att påverka
folkhälsan på ett grundläggande plan.
Annika Hässler, Funktionsrätt, undrar om man i rapporten tog hänsyn till
det statliga stödet som kommer in med anledning av pandemin. Sara Pütsep
svarar att man inte räknade med dessa när rapporten skrevs eftersom det
inte var beslutat då men att det nu är klart. I dagsläget vet vi att stöd kommer
både 2021 och 2022 men det kommer inte att vara en långsiktig lösning för
regionen och man ser därför ett ökat behov trots tillskottet i närtid.
Karin Hjalmarsson, SRF, lyfter en övrig fråga gällande svårigheterna att klara
av att ta test för corona om man är blind och bor själv. De alternativ för
hemtest som finns idag är inte tillgängliga för bland annat synskadade.
Elisabeth Höglund svarar att råden just nu är att man enbart ska testas om
man har symptom på grund av den begränsade kapaciteten. Om man av olika
anledningar har problem med att ta test hemma uppmuntras man att
kontakta sin vårdcentral som ska hjälpa till med att hitta en lösning. Det kan
antingen vara att vårdcentralen kan komma ut med testet eller att man själv
tar sig till en mottagning. Det finns speciellt mottagningar som tar emot
patienter med symptom.
Hamaddah Mansour, SRF, tillägger att det vore bra om förvaltningen
återigen går ut med information om de här till vårdcentralerna om att de ska
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bistå med hjälp. Elisabeth Höglund tar med sig det inspelet till ett kommande
möte med vårdcentralerna under veckan.
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Övriga frågor

Tider för samverkansrådet 2021
Annika Hässler, Funktionsrätt, lyfter önskemålet om att så fort som möjligt få
tider till samverkansrådets möten 2021. Rådet önskar också att samverkan
sker 3 gånger per termin. Sekreterare svarar att tider för samverkan håller på
att tas fram och att information skickas ut till rådet så fort dessa är fastställda.
Skyddsutrustning i nära vårdkontakter
Anne Mondotter återupptar en fråga från föregående samverkansråd den 10
september. Frågan gäller att riskgrupper känner sig utsatta vid vårdkontakter
där vårdpersonal inte använder sig av munskydd och visir. Björn Eriksson tar
med sig frågan till chefsläkarna och svar skickas sedan ut till samtliga
deltagare i samverkansrådet.
Svar från förvaltningen:
Riktlinjerna är samma som i våras och det innebär att det är
verksamhetschefen som ska fatta beslut om det ska användas och det baserat
på förutsättningarna. Personlig skyddsutrustning med visir och munskydd
ska alltid användas vid vård av patienter med misstänkt eller bekräftad covid19. Vad gäller source control så innebär det att personal kan bära visir eller
munskydd för att skydda patienter från ett eventuellt eget bärarskap. Där har
rekommendation så sent som den 8 november varit att bära visir och/eller
munskydd i ansiktsnära vård av sköra äldre patienter eller brukare.
Den 9 november kom ett nytt dokument från FoHM där rekommendationen
gäller alla patienter. Således har vårdpersonal fram till nu ofta använt visir
eller munskydd vid vård av patienter utan covid-19 som tillhör riskgrupp,
men inte generellt. Då många vårdgivare redan arbetat enligt den rutin som
kom den 9 november kan det ha sett olika ut utan att någon vårdgivare i den
bemärkelsen har gjort rätt eller fel.
Folkhälsopolicyn
Funktionsrätt har tidigare inkommit med önskemål av information om
framtagandet av regionens folkhälsopolicy. På grund av begränsad tid tas inte
frågan upp på aktuellt möte men ansvariga handläggare bjuds in till
nästkommande möte.
Rehabilitering och habilitering
Yvonne Björkman, DHR, återupptar en frågeställning från föregående möte
den 9 september. Många frågeställningar har behandlats väl i föregående
punkt, se punkt 4. Personer som har behov av habilitering tillhör ofta även
riskgrupp vad gäller corona vilket innebär att deras behov av regelbunden
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rehab inte tillgodoses nu under pandemin. Sara Pütsep svarar att prognosen
är att det kommer att finnas ett ökat behov av rehabilitering en lång tid
framöver. Förvaltningen uppmanar därför att man söker vård i den mån man
behöver även nu i pandemin. Vården ska fungera som vanligt och det gäller
även rehabilitering och habilitering.

Vid anteckningarna
Vanessa Johansson

Nästa möte i rådet är den 18 januari kl. 14:05-15:05

