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1. Inledning och presentationsrunda
2. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Stig Nyman och Lena Ringstedt
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.
4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Övriga ärenden:
1. Skrivelse om telefontillgänglighet från HSO
2. Ämnen kommande möten
5. Folkhälsoarbete inom Stockholms läns landsting
Birger Forsberg, chef för folkhälsoenheten inom SLL informerade om arbetet kring folkhälsa.
En god och jämlik hälsa för alla i länet kan definieras inom följande områden:
Goda livsvillkor
God miljö
Goda arbetsförhållanden
Hälsosamma levnadsvanor
God psykisk hälsa
I Folkhälsorapporten 2011 lyfts fem utmaningar för folkhälsan
De ungas psykiska ohälsa
Farliga alkoholvanor
Övervikt och fetma
Rökning, särskilt bland de yngre
Ojämlikhet i hälsa
I Handling för hälsa 2012-2014 lyfts tre strategier
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Samverkan med andra aktörer
Kommunikation
Dessutom tillkommer 27 prioriterade insatser
Exempel på goda livsvillkor är
Utveckla hälsoinformationen till utsatta grupper
Utveckla riktade insatser och kulturkompetens i primärvården för att motverka ojämlikhet i hälsa
Utveckla, utvärdera och sprida kunskap om skadeförebyggande insatser
riktade till barn, ungdomar och äldre
Hälso- och sjukvården ska förbättra stödet för patienter som drabbas av
våld i nära relationer och deras anhöriga
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Utveckla förutsättningarna för at t kollektivtrafiken ska vara en plats där
människor känner sig trygga
Vidareutveckla och sprida metodik för hälsokonsekvensbedömningar till
användare inom SLL och i länets kommuner
Utveckla kunskap för att underlätta ett liv i balans
Skapa förutsättningar för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Dessutom informerades om Folkhälsoguiden och digitala verktyg och telefonlinjer samt verktyg på nätet och telefon.
Representanterna för handikapporganisationerna påpekade att de gärna
deltar i arbetet kring folkhälsofrågor.

6. Uppföljning av Mer än bara trösklar
Agneta Marmestrand informerade om uppföljningen av mer än bara
trösklar.
Glädjande är att svarsfrekvensen har ökat, det är nu 19 förvaltningar och
bolag som svarat jämfört med 14 föregående år.
Svaren är dock varierande, några har svarat väldigt utförligt och andra
mycket kortfattat eller sagt att frågorna inte är tillämpliga för deras organisation.
Det kan konstateras att uppföljningen är en del i anvisningarna för årsredovisningen. Det finns för- och nackdelar med detta och till ett kommande år
kan man fundera på om uppföljningen ska ske separat för att nå rätt mottagare. Redovisningen kan ändå ske i årsredovisningen för SLL.
Man kan konstatera att det är få chefer som deltagit i utbildningen Din
kompetens – vår möjlighet. Några förvaltningar och bolag har hunnit långt,
medan andra inte känner till vare sig program eller utbildning.
Inom flera organisationer pågår ett arbete för att förbättra bemötandet och
ett flertal åtgärder har vidtagits. Det görs översyner av servicegraden och
utbildningar i bemötande.
När det gäller frågan om personal med funktionsnedsättning anställts är
den svår att besvara eftersom det inte förs register över funktionsnedsättningar.
Med utgångspunkt i svaren kan konstateras att det sker ett begränsat arbete
med kommunikativ tillgänglighet. SL har installerat pratorer och nya hållplatsskyltar, färdtjänsten har krav på kommunikativ tillgänglighet i avtalen
och flera sjukhus ser över tillgänglighet på hemsidan, översyn av skyltning,
mm
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Flera avtal innehåller avsnitt om fysisk tillgänglighet. Ombyggnationer har
gjorts för att göra anpassningar. Flera arbetar löpande med att förbättra
tillgängligheten. Genomgångar har gjorts av förvaltningars lokaler för att
förbättra tillgängligheten.
Trafikavtalen innehåller krav om fysisk tillgänglighet. Taktil varningsmarkering, kontrastmarkering, ledstråk, hissar, fler lågstegsbussar.
Beslutades att Agneta M kallar till ett möte under våren tillsammans med
organisationerna där utformningen av enkäten och tidpunkt för redovisning diskuteras.

7. Information från andra samverkansråd
Lsf: Yvonne Lettermark deltog och informerade om verksamhetsinnehåll
NKS. Diskussion om landstingets riktlinjer för att anställa personer med
funktionsnedsättning.
Hsf: Ytterligare en pensionärsorganisation har tillkommit i samverkansrådet. Diskussion om FHS, NKS, vårdkedjor, patientsäkerhet, rehabilitering,
hjälpmedel. Arbete kring vad mottagningar ska kallas inom ramen för FHS.
Andra frågor är eHälsa, kompetenslyftet.
SLSO: Samverkan finns nu där aktuella frågor diskuteras, budget, bokslut,
vårdcoacher, 1177 mm.
Trafikförvaltningen: Viaresor diskuteras. Förköpsremsan på papper försvinner och nytt system för enkelresor införs 1 april, organisationerna framförde att systemet är särskilt svårt för personer som har kommunikativa
svårigheter. Sjövägen diskuterades samt krav på tillgänglighet i äldre avtal.
Skärgårdstrafikens tidtabeller har försämrats. Kollektivtrafiken inom framtidens hälso- och sjukvård är ytterligare en fråga som diskuteras.
Kulturförvaltningen
Senaste mötet ägnades åt idrottsrörelsen som arbetar på ett bra sätt för att
göra idrottsrörelsen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.
NKS
Träffat Stanley Holsteiner om verksamhetsinnehållet i NKS.
LOCUM
Träffat LOCUM:s VD och informerats om planer och pågående ombyggnationer av de olika sjukhusen.
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8. Övriga frågor
HSO överlämnande en skrivelse om telefontillgängligheten.
Punkter att ta upp på kommande möten;
Verksamhetsinnehållet NKS
Kompetensförsörjning inom framtidens hälso- och sjukvård
Primärvårdens roll och uppgifter
Budget 2014
Framtidens hälso- och sjukvård

Vid pennan:
Agneta Marmestrand

