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Pia-Lena Krischél, Synskadades Riksförbund
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Caroline Ekman, SLSO
Martin Forseth, SLSO
Johan Franck, SLSO
Karin Persson, SLSO
Henrik Gouali, SLSO
Maria Hjalmarsson, SLSO
Annika Jerhamre, SLSO
Ulf Lockowandt, SLSO
Gabor Revay, SLSO

Ej närvarande

Region Stockholm
Box xxxxx
xxx xx Stockholm

Martin Annetorp, SLSO, Anna Stenseth, SLSO,
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Telefon: 08-xxx xx xx
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E-post: registrator.xxx@sll.se

Besök oss: Gatunamn. Kommunikationer: se www.sl.se

Säte: Stockholm
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1

Mötets öppnande
Karin Persson hälsar alla varmt välkomna och presentationsrunda
genomförs.

2

Föregående minnesanteckningar
Läggs ad acta.

3

Utveckling av primärvårdens FoUU-verksamhet
Närsjukvårdschef Maria Hjalmarsson och FoUU-direktör Johan
Franck
Maria och Frank berättar om primärvårdens framtida planer.
Primärvården är en stor verksamhet där forskning är viktig. Ökat
fokus på forskning med anledning av strategin God och nära vård där
forskning och utbildning är avgörande. Primärvården har gjort ett
analysarbete som visar att forskningen i högre sträckning behöver
finnas på vårdcentralerna. Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
gör ett jättebra arbete, men primärvården behöver göra ytterligare.
Ett arbete pågår med att se över organisationen för att förtydliga
sambanden mellan klinik och forskning. Universitetssjukvård är
forskning på klinik bedrivs på 8 platser idag (akademiska
vårdcentraler). Region Stockholm valde tidigt en annan modell än
flertalet andre regioner med en egen klinik i primärvården utan
patienter. Då blir det extra viktigt med kontakt med kliniska
verksamheter. Här finns en potential att utveckla. Just nu processar
vi, översyn i höstas för att ta fram olika alternativ. Ett förslag ska tas
fram under hösten. Vi arbetare nu fram ett förslag och planerar att
fatta beslut om inriktning i höst. Framför allt är syftet att få mer
kunskapsvolym och ökad attraktivitet till yrket.
Funktionsrätt Stockholms län beskriver en anställningsform
möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning som en del
av en tjänst. SLSO instämmer i att det ur ett arbetsgivarperspektiv
finns klara fördelar med sådana anställningsformer.
Funktionsrätt Stockholms län frågar hur omsättning av ny kunskap
ska fungera. SLSO svarar att det är ett känt problem att ny kunskap
omsätts i praktiken i för långsam takt. En del av det arbete som
påbörjats är att rusta organisationen för att snabbare omsätta ny
kunskap i praktiken.
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4

Arbetsmiljön inom primärvården
(Närsjukvårdschef Martin Forseth)
Media rapporterar att få läkare vill arbeta i primärvården efter
avslutat utbildning. Primärvårdsuppdraget är mycket stimulerande
och intressant, även om det ibland är krävande. Det är ändå många
läkarstudenter som byter inställning under utbildningens gång och
väljer att bli allmänläkare senare. Även utbildningens innehåll kan
behöva förändras för att locka fler till allmänmedicin.

5

Information om tillgänglig kommunikation och kallelser
(Kommunikationsdirektör Caroline Ekman och handläggare Gabor
Révay)
Ett stort arbete har pågått under en tid med att skicka digitala
kallelser via Alltid Öppet. Arbetet fortgår i bra takt. Man kan nu få en
kallelse digitalt till appen och enkelt omboka den föreslagna tiden.
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland frågar om möjligheten
att få kallelser utformade utifrån personliga behov så som lite större
text. SLSO svarar att journalsystemet Take Care sätter gränser för vad
som är möjligt och ber att få återkomma med specifik information om
vilka önskemål som kan tillgodoses i befintligt journalsystem.
Funktionsrätt Stockholms län beskriver att journalsystemet är
gammalt och att upphandlingen av ett nytt journalsystem har
avbrutits, men att behovet finns kvar.
Det pågående arbetet med att göra Alltid Öppet tillgängligt via
webben kommer att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning med anledning av det regelverk som finns för
webbsidor.

6

Vårdkontakt för barn med funktionsnedsättning
(handläggare Gabor Révay)
Sökvägar för barn med funktionsnedsättning som fyllt 13 och inte kan
använda mobilt bank ID? Lösningen är ännu inte på plats?
SLSO beskriver problematiken med att 1177 inte är anpassat till behov
för anhöriga till barn som inte kan hantera bank-ID. SLSO har haft
dialog med 1177 som har meddelat att frågan för delas del är avgjord.
SLSO har därför arbetat fram en funktion med medgivande som kan
lämnas till anhörig för exempelvis en vårdperiod. Det har varit ett
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omfattande arbete med de informationssäkerhetsrisker som det
innebär.
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland accepterar inte 1177:s
ställningstagande och kommer att fortsätta sitt intressepolitiska
arbete för en förbättring.
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland önskar också att få
meddelanden från vården via mejl och sms. SLSO säger att sådana
kontaktvägar inte uppfyller informations- och patientsäkerhetskrav.
7

Information om status i arbetet med samordnat medicinskt
omhändertagande (SMO)
(Närsjukvårdschef Martin Forseth)
Arbetet fortsätter enligt plan, fyra nya utbudspunkter har kommit
med som piloter, bland annat Handen.
SRF, DHR och Funktionsrätt Stockholms län lyfter frågan om
BOSSE:s fortsatta verksamhet. Det är beklagligt att verksamheten
inte kommer att fortsätta, eftersom det är en unik verksamhet med
unik kompetens. BOSSE ger ett samordnat stöd som andra aktörer
inte kan göra.
SLSO frågar hur andra regioner arbetar med frågan.
Organisationerna svarar att det finns exempel från andra regioner på
liknande verksamheter, men att BOSSE utgör ett unikt stöd.

8

Övriga frågor
Samverkansrådet
Funktionsrätt Stockholms län anser att samråden med SLSO fungerar
mycket bra och vill tacka SLSO för det.
Digitala eller fysiska möten under hösten 2022.
(kanslichef Annika Jerhamre)
Frågan om samverkansrådets möten under hösten dryftas.
Samverkansrådet beslutar att mötena under hösten sker fysiskt med
möjlighet till digital närvaro. Närvaroform ska meddelas till SLSO och
dator tas med för de som deltar fysiskt.

9

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 6 september 9.30-11.30
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