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Samverkansråd
Datum

2022-03-08

Tid

9.30-10.30

Plats

Teams

Närvarande

Karin Persson, Caroline Ekman, Martin Forseth,
Martin Annetorp, Ulf Lockowant, Boel Brynedal,
Henrik Gouali
Kristina Törnblom, Anne Mondotter, Lennart
Håwestam, Pia-Lena Krischél, Johanna Sommansson,
Jaan Kaur, Olle Johansson

Ej närvarande
1

Annika Hassler, Carina Pahl Skärlind, Anna Stenseth

Mötets öppnande
Karin Persson önskar alla varmt välkomna och öppnar mötet.
Presentationsrunda görs.

2

Föregående minnesanteckningar
Samverksansrådet framför att minnesanteckningarna är lite väl
kortfattade.

3

Information om aktuellt läge covid-19
(Ulf Lockowant)
Vi hade ett besvärligt läge efter helgerna pga. sjukskrivingar, men
bättre nu. Covidtrycket på stadigt på väg ner, både intensivvård och
sjukhus. Mortalitet långsamt på väg ner. Lediga platser finns, även på
akutsjukhusen.
Funktionsrätt Stockholms län frågar: Hur är det med långtidscovid
och behovet av rehabinsatser?
SLSO svarar: Det är en prioriterad grupp, PV-rehab har bra
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beredskap och kunskap, varsamheten rullar på bra.
Funktionsrätt Stockholms län: Kan ni se undanträngningseffekter på
annan rehab?
SLSO: Inte vad vi kan se, det finns kapacitet.
Bra att veta är att Nationella vaccinationsveckan startar nästa vecka.
4

Information om Hälsometern och tillgänglighet via
voiceover
(Boel Brynedal, CES)
Boel ger bakgrund om vad CES gör. Ett av uppdragen är att kartlägga
folkhälsan i länet, en folkhälsoundersökning görs därför vart fjärde år
genom enkät, där ingår en app som ett verktyg (hälsometern).
CES arbetar efter riktlinjer som finns (WCAG 2.1) men har upptäckt
buggar, bland annat voiceover på IOS. Buggarna är åtgärdade. CES
testar genomgående funktionalitet men är tacksamma för att
användare upptäcker buggar.
SRF Stockholm Gotland: har inte lyckats logga in, nu på morgonen.
Boel tar med den frågan till utvecklarna. Återkoppling sker bilateralt
mellan Boel och SRF.

5

Information om arbetet med God och nära vård
(Martin Forseth)
Regionen startade i ett arbete med en färdplan som hette
primärvårdsstrategin, men arbetet har övergått i God och nära vård.
SLSO har fått ett uppdrag att jobba med geografiska samordnare, dvs.
en vårdcentral har ett samordnande ansvar, med kontaktpersoner för
kommuner och vårdgrannar. Många arbetar med
utskrivningsprocessen (Lagen om utskrivningsklara patienter). Nytt
IT system som heter LifeCare.
Funktionsrätt Stockholms län: PV utveckling som första linjen
kommer ökat tryck på PV bland annat LUSEN, psykiatri,
förebyggande, råd och stöd osv. Tillförs medel?
SLSO: Bra iakttagelse. Det kommer ökade resurser, den stora
inriktningen är korrekt, men självklart behövs resurser och de
kommer. Finns effektivitetsvinster på sikt.
Funktionsrätt Stockholms län: politiken vill göra saker, men resurser
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behövs. Ibland släpar den biten och medarbetarna påfrestas.
Ekvationen måste gå ihop.
6

Information om status i arbetet med samordnat medicinskt
omhändertagande (SMO)
(Martin Forseth)
Återkommande punkt på våra möten. Pilot startar under hösten
innevarande år med mottagningarna igång, tex Huddinge. Tullinge,
Kista och Täby kommer därefter, införandeplan arbetas fram nu.
Eventuellt ytterligare mottagningar kommer in i piloten.
Funktionsrätt Stockholms län: Får informationen spridas?
SLSO: behöver förankras ytterligare internt först, SLSO ger
återkoppling när det är gjort.

7

Övriga frågor
Frågor som kommer in i förväg behöver komma upp på
dagordningen. Saknas ett möte i september.
SRF: frågan om tillgänglig information saknas på dagens möte.
SLSO: den har fallit bort av misstag, vi tar upp den i maj.

8

Nästa möte

Nästa möte äger rum den 10 maj kl. 09.30. Organisationerna önskar att
digitalt deltagande är möjligt.
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Sändlista
Synskadades
riksförbund
Stockholm Gotland

Pia-Lena Krischél
Anne Mondotter

Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet

Olle Johansson
Jaan Kaur

Funktionsrätt
Stockholms län

Lennart Håvestam
Kristina Törnblom
Annika Hässler
Carina Pahl Skärlind
Johanna Somansson

Stockholms läns sjuksjukvårdsområde

Karin Persson
Martin Annetorp
Ulf Lockowandt
Martin Forseth
Caroline Ekman
Anna Stenseth
Henrik Gouali
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