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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Styrning och stöd

MÖTESANTECKNINGAR

Samverkan mellan funktionshindersorganisationerna och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Datum

Torsdagen den 15 september 2022

Tid

Kl. 14:00-15:25

Plats

MS Teams

Närvarande

Funktionsrätt Stockholms län:
Lennart Håwestam, Britt Bergh, Per Larsson,
Annika Hässler, Henrik Sundqvist, Sanna Frost
DHR: Olle Johansson, Yvonne Björkman
SRF Stockholm Gotland: Anne Mondotter,
Ingela Sjöqvist, Pia-Lena Krischél
Förvaltningen:
Sara Pütsep, Julia Forssmed, Ulrika Almquist,
Camilla Lingebäck, Simon Linnér,
Anders Diseberg Sandgren, Ayeh Arya,
Fredrika Äletoft
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Inledning
Planeringschef Sara Pütsep öppnar mötet och inleder med en
presentationsrunda.
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Mötesanteckningar från sammanträdet 2022-06-02
Mötesanteckningar från föregående möte läggs till handlingarna.
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Tema: Sjukhusavtal 2024
Camilla Lingebäck och Ulrika Almquist
Camilla Lingebäck och Ulrika Almquist, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
informerar om att nuvarande sjukhusavtal för akutsjukhus i egenregi löper
till den 2023-12-31 och att det därför behövs nya sjukhusavtal från den
2024-01-01.
Inför nuvarande avtal togs en i många avseenden ny avtalsmodell fram
som inte helt har kunnat provats samtidigt som att också pandemin gett
lärdomar att beakta.
Intervjuer med respektive sjukhus har genomförts under våren.
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Det finns flera utmaningar i arbetet såsom att tidsplanen är komprimerad
på grund av pandemin, att det är valår, att det finns en nybildad
sjukvårdskoncern och att inriktningsbeslut kring avtalsarbetet och
avtalslängd har skjutits upp.
Tidplan och projektorganisation för arbetet presenteras.
För att skapa en bred representation kommer projektet att involvera två
referensgrupper, sjukhusgruppen och expertgruppen. I expertgruppen
finns bland annat patientföreträdare. Expertgruppen har möte den 12
oktober.
Dialog genomfördes på sammanträdet utifrån frågan: Vilka ser ni som
viktiga frågor att beakta i arbetet med sjukhusavtal 2024.
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, lyfter vikten av att säkerställa
kompetensförsörjningen och det faktum att det ofta finns utbildad
personal men att dessa slutar eller inte söker sig till sjukhusen.
Britt Berg, Funktionsrätt, lyfter den ojämlika fördelningen av tillgång till
sjukhus mellan norr och söder.
Annika Hässler, Funktionsrätt, lyfter frågan om att förbättra arbetssätt.
Som exempel nämns den tid som läggs på att skriva journalanteckningar
när patienter flyttas mellan avdelningar. Annika uppmanar också
deltagarna att komma med synpunkter till henne eller Lennart Håwestam
som ingår i expertgruppen.
Yvonne Björkman, DHR, lyfter vikten av sammanhållen vård och
samverkan mellan olika fakulteter. Den enskilde hamnar ofta i en situation
där denne behöver själv behöver föra information mellan berörda.
Per Larsson, Funktionsrätt, lyfter vikten av sammanhållning i vården samt
uppföljning kring hur exempelvis medicinering fungerar. Lyfter även idén
med en koordinator som kan hjälpa enskilda att hålla samman
vårdkontakter.
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Information från tandvårdsenheten
Simon Linnér
Simon Linnér, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, informerar om
tandvårdsenhetens uppdrag att planera, beställa och följa upp
tandvårdsverksamheten för barn- och ungdomstandvård samt
regionfinansierat tandvårdsstöd för vuxna.
Det regionfinansierade tandvårdsstödet regleras av tandvårdslag
(1985:125) och tandvårdsförordning (1998:1338)
Den består av
• Uppsökande verksamhet:
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•

Riktar sig till personer med ett varaktigt behov av omfattande vårdoch omsorgsinsatser och utförs av vårdgivare som regionen tecknat
avtal med. Den är avgiftsfri för patienten. De som ingår i denna
personkrets innefattas även av stödet om nödvändig tandvård.
Tandvård till samma avgift som för öppen hälso- och sjukvård
- N-tandvård - Nödvändig tandvård
- S- tandvård - Led i sjukdomsbehandling
- F-tandvård – personer med stora svårigheter att sköta sin
munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling till följd av
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Information ges även om den granskning som görs av nödvändig
tandvård. Granskningen började som en pilotstudie 2019-2020 men har
sedan permanentats med en granskningstandläkare på 20%. I budgeten
för 2022 gavs uppdrag att minska kostnader och säkerställa att gamla
sköra äldre som omfattas av regionens tandvårdsstöd Nödvändig tandvård
omhändertas på ett bra sätt och får en vård av god kvalitet. Detta genom att
bland annat erbjuda utbildning till vårdgivare samt att utöka
granskningen.
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, frågar om definitionen av de
funktionsnedsättningar som berättigar till F-tandvård. Förvaltningen
återkommer skriftligt. Fråga ställs om hur den enskilde får information
om vilka stöd som finns. Svar ges att det finns information på 1177 och
att tandvårdsenheten har telefontid varje vardag för patienter och
vårdgivare.
Per Larsson, Funktionsrätt, frågar om F-tandvård och hur det
garanteras att det görs en objektiv bedömning av huruvida en person
har rätt till stödet. Svar ges att det finns uppsatta kriterier och att
tandvårdsenheten försöker vara behjälpliga om exempelvis en ansökan
behöver kompletteras osv.
Till sist hälsar Simon att han gärna besöker föreningar för att ge
fördjupad information.
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Övriga frågor
Pia-Lena Krischél, SRF, frågar hur det blir med de hjälpmedel som fram

till maj nästa år är undantagna från förordningen för medicintekniska
produkter, MDR. Förvaltningen återkommer med skriftligt svar.

Anne Mondotter, SRF, ställer fråga om ledsagning i vården och när
återkoppling ges om detta. Svar att detta finns med på dagordningen för
nästa sammanträde.
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Upphandling av vård vid S:t Görans sjukhus

Ayeh Arya, Anders Diseberg Sandgren & Fredrika Äletoft
Ayeh Arya, Anders Diseberg Sandgren & Fredrika Äletoft, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, beskriver det uppdrag som idag bedrivs vid
sjukhuset: Ett stort akutuppdrag, flera olika vårdområden och ett
tillkommande uppdrag med förlossning.
Vårdtjänsterna omfattar specialiserad akutsjukvård, det vill säga akut och
elektiv somatisk sjukvård i slutenvård och öppenvård där patienten är i
behov av akutsjukhusets resurser och kompetens. Vården bedrivs idag av
Capio AB och lokalerna ägs av Region Stockholm.
Nuvarande avtal löper ut 2026 och det finns ett budgetuppdrag att på nytt
upphandla. Detta görs i ett projekt. Hittills har fokus varit på etablering av
projektet med bland annat:
- Förarbete och planering
- Ta fram projektorganisation
- Säkerställa goda förutsättningar för genomförande av
upphandlingen
- Identifiera och ta fram process för att inhämta information från
olika intressenter.
Det fortsatta arbetet är inriktat på att:
- Utreda och formulera uppdrag, omfattning och modell för
ersättning av vården vid S:t Görans sjukhus från och med 2026
- Ta in erfarenheter från andra akutsjukhus och vårdgivare
- Säkerställa god samverkan med kommande vårdgivare
- Planera för en sömlös övergång till nytt vårdavtal

Följande frågor diskuteras därefter:
Vilka frågor anser ni är viktigast för projektet att beakta? Vad anser ni är de
viktigaste komponenterna för god akutsjukvård i Regionen? Övriga synpunkter ni
önskar delge projektet?
Annika Hässler; Funktionsrätt, frågar om funktionskonsekvensbeskrivningar
(FKB), finns med som delar av arbetet. Annika lyfter också övergångar mellan
barn- och vuxensjukvård.
Lennart Håwestam, Funktionsrätt, lyfter frågan om personalsituationen inom
hälso- och sjukvården och vikten av den sömlösa övergången samt om det finns
lärdomar att dra från S:t Göran där personalsituationen upplevs ha fungerat
relativt väl.
Yvonne Björkman, DHR, lyfter frågan om vikten av sammanhållen vård mellan
olika fakulteter och sjukhus.
Se också de samlade synpunkter som gavs under punkt 3, sjukhusavtal 2024.
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Vid anteckningarna
Julia Forssmed
Nästa möte i rådet är den 27 oktober kl. 14:00-15:30
Punkter då är bland annat transition mellan barn- och vuxenverksamhet
och ledsagning i vården.

