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Minnesanteckningar
1. Inledning och presentationsrunda
2. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Stig Nyman och Lena Ringstedt
3. Programberedning 1: Äldre och multisjuka
Ordförande i Programberedning 1 Äldre och multisjuka Stig Nyman
informerade om beredningens arbete och ansvarsområde.
Beredningen är i praktiken en sammanslagning av två tidigare beredningar.
Den bevakar frågor gällande äldre och multisjuka och inkluderar numera
rehabilitering, habilitering, patientsäkerhets- och hjälpmedelsfrågorna.
Uppdraget är att vara ett beredande organ som stöd till Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I arbetsområdet ligger att införa vårdval och/eller genomföra
upphandlingar. Den senaste rörde hörselhjälpmedel. I december 2011 ska
vårdval avseende Primär hörselrehabilitering införas. Förut hette det Basal
hörselrehabilitering. Skåne har infört detta och det har fungerat väl.
I ersättningssystemet ingår tre moment:
- ett första besök
- rehabiliteringsinsatsen
- en listningsersättning
Det är ganska lika det nuvarande upphandlade systemet.
Stockholms läns landsting har infört fritt val av hjälpmedel. Det innebär att
SLL äger hjälpmedlen och att SLL står för reparationskostnaderna - inom
vissa gränser.
Mötet diskuterade Hjälpmedelsguiden och konstaterade att denna behöver
uppdateras. HK-organisationerna är inte heller nöjda med Vårdguiden.
Landstingets information är svårläst. Man konstaterade att det också är
svårt att finna vem som ansvarar för olika frågor.
Programberedning 1 arbetar med att finna förslag till bostads- och
serviceverksamheter, såsom Bosse, Råd, Stöd & Kunskapscenter, vidare
med förslag till att upphandla verksamheter med integrativa inslag.
Nytt avtal finns med Habilitering & Hälsa. Förslag finns att upphandla
Basgeriatrisk vård. Nästa patientsäkerhetsdag planeras till mars nästa år.
Den nationella patientsäkerhetsdagen är i höst.
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4. Produktionsutskottets ansvarsområde
Vad ligger främst i pipe-line?
Ordförande i Produktionsutskottet Anna Starbrink (FP) informerade om
utskottets ansvarsområde och vad som ligger i pipe-line.
Produktionsutskottet arbetar på att utveckla arbetsformen för att få en god
kvalitet och balans.
Utskottet har fastnat i en konstig diskussion om avtalet om kosten. Man
behöver utveckla diskussionen om maten/måltiden. Behöver gå från mattill måltidsdiskussion, dvs upplevelsen av hela måltiden, vilket innebär
många fler faktorer än enbart maten.
Utskottet arbetar med strukturen om den framtida Hälso- och sjukvården,
med konsekvensen av befolkningsökningen i Stockholms län,
kompetensfrågor för personalen och behovet av kompetens framöver,
behovet av antal vårdplatser framöver, arbetsmetoder och flöden framöver,
kvalitet i vården.

5. Fortsatt överläggning om effektiv samverkan 2011-2014
Åsa Borg Enrot, Färdtjänsten och Ylva PreutzPapantoni AB SL medverkade
vid diskussionen.
Rådet diskuterade gjorda ändringar i det förslag som skickats ut. Man var
eniga om att Samverkansmodellen ska vara formulerad på ett övergripande
sätt.
Mötet bestämde att sekreteraren för in de sista ändringarna som
framfördes under mötet och skickar ut dokumentet för ett avslutande
godkännande av deltagande parter. Modellen tas upp på nästa
samverkansråd för beslut om att lägga fram förslaget till Landstingsstyrelse
och Fullmäktige för beslut.
6. Efterträdare till handläggare avseende funktionsnedsättningsfrågor, LSF
Elisabeth Levander, avd chef vid LSF Kansli meddelade att frågan kommer
att lösas under kommande veckor. Handikapporganisationerna underströk
behovet av att ha en och samma person, som handlägger de olika
arbetsområdena avseende funktionsnedsättningsfrågor inom
Landstingsstyrelsens förvaltning. Enades om att LSF Kansli informerar
organisationerna via ett mail så fort frågan har fått sin lösning.
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7. Övriga frågor
Sekreteraren meddelade att kontakt tagits med Chefläkaren på Karolinska
Universitetssjukhuset avseende att klinikerna ska fortsätta skriva ut alla de
läkemedel, som kroniskt sjuka har behov av. Man ska inte behöva uppsöka
flera kliniker för att få sina mediciner utskrivna.
Handikapporganisationerna tog upp beslutet i Fullmäktige den 22 mars
2011 där det står att fullmäktige beslutade ”ge nya bidragsberättigade
föreningar möjlighet att få sina ansökningar beviljade i kommande års
fördelning av bidrag”. Beslutet innebär en större frihet än tidigare att
bevilja bidrag.

8. Nästa möte samt agenda
Nästa möte nr 4 blir måndag den 9 maj kl 10-12 i Mälarsalen.
Temat blir Sjukvårdsstruktur, Nya Karolinska Solna och
Investeringsplanen.
Agendan för möte nr 5 den 13 juni innehåller förslagsvis:
Programberedning 6: E-hälsa och öppna jämförelser, Vårdguiden och
Hjälpmedelsguiden.

Vid pennan
Elisabet Åman

Intressanta teman för kommande möten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stockholm Care
Utbildning av medarbetarna hos entreprenörerna
Den framtida trafiken
Inflammatoriska sjukdomar
Beredningarna
Vårdguiden, Hjälpmedelsguiden

