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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 Samverkansöverenskommelse
2 Intressepolitik
5. Akademiskt centrum för äldretandvård
Kjell Bjerrehorn, övertandläkare vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade om akademiskt centrum för äldretandvård.
Stockholms läns landsting har tillsammans med Karolinska Institutet, Stiftelsen Stockholms sjukhem och Folktandvården Stockholms län AB skapat
ett akademiskt centrum för äldretandvård. Verksamheten invigdes i oktober 2013.
Målet är att centret ska arbeta med en tydlig klinisk inriktning. Centret ska
arbeta utifrån tre huvudinriktningar:
• att öka kunskapen om vilka orala effekter allmänsjukdomar och deras behandling kan ge, likväl som hur den orala hälsan kan påverka
den allmänna hälsan, t ex nutritionsstatus och livskvalitet
• att öka förståelsen för hur orala kroniska inflammatoriska sjukdomar kan påverka allmäntillståndet i högre åldrar
• att öka insikten om hur den mikrobiologiska orala miljön förändras
hos äldre och påverkar både det orala och allmänna tillståndet och
tvärtom
Arbetet sker i enlighet med landstingets forsknings, utvecklings- och utbildningsstrategi. Centret kommer att ta sig an större projekt i syfte att förbättra tandvården för äldre. Personer med professorskompetens kommer
att knytas till verksamheten, för att förstärka forskningen.
Landstinget har ett särskilt ansvar vad gäller tandvård för sjuka och funktionshindrade och ett centrum för äldretandvård ses som ett naturligt nav
för forskning och utveckling avseende äldres tandhälsa och vård.
6. Frågor från föregående möte
Västra Götalandsregionen har en tillgänglighetsdatabas och på motsvarande sätt skulle SLL kunna registrera hur tillgängliga verksamheterna är.
Locum har redan insamlade uppgifter om tillgänglighet vad gäller de flesta
verksamheterna. Förslag från HSO att SLL deltar i tillgänglighetsdatabasen
och använder detta som instrument för att informera om besökstillgänglig-
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het i SLL:s samtliga verksamheter samt att det tas ett politiskt beslut om
detta. Frågan undersöks närmare och återkommer till samverkansrådet.
Förslag från HSO att SLL i samverkan med funktionshinderorganisationerna tar fram en landstingsgemensam policy för tillgänglighet som kan användas som stöd i upphandlingsprocesser inom SLL. Enligt uppgift räcker
inte dokumentet Mer än bara trösklar. Även denna fråga återkommer när
mer underlag finns.
HSO lämnade ett förslag till ett gemensamt seminarium om förändringsprocesser i vården. Samtliga deltagare såg positivt på att anordna ett sådant
seminarium.
7. Information från andra samverkansråd
LSF
Förra mötet ställdes in med kort varsel. Organisationerna framförde att det
är viktigt att även sjukhusdirektörerna deltar vid dessa möten.
HSF
Roger Henriksson informerade om regionalt cancercentrum. Organisationerna framförde att de är mycket nöjda med samarbetet med RCC. Catarina
Andersson Forsman informerade om budget 2014. Dessutom fördes en diskussion om vårdval.
SLSO
Information om akademiska vårdcentraler samt kompetenslyftet kring
eHälsotjänster. Ett sådant kompetenslyft kan spridas till fler mottagare
vilket är positivt. Framtidens vårdcentral diskuterades också vid mötet.
Locum
Träffas den 22 oktober. Organisationerna har lämnat synpunkter för ombyggnationen av Eastmaninstitutet.
Kulturförvaltningen
Organisationerna har träffat kulturnämndens presidium och lämnat synpunkter på budgeten vilka tagits tillvara vilket är positivt.
Trafikförvaltningen
Beredningen för färdtjänst träffades. Riktlinjer för tillgänglighet håller på
att omarbetas av trafikförvaltningen.

8. Programpunkter under hösten 2013 och våren 2014
Förslag på kommande programpunkter:
Bjuda in företrädare för sjukhusen och SLSO för att höra hur det konkret
arbetar med Mer än bara trösklar.
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9. Övriga frågor
• Samverkansöverenskommelse
Organisationerna framförde att överenskommelsen bör ses över och revideras till nästa mandatperiod.
Beslutades att den 16 december förlängs mötet med samverkansrådet för
att ge utrymme till genomgång och diskussion. Ny tid för mötet blir 10.00 –
13.30.
• Intressepolitik
Föreslogs ta fram ett dokument som slår fast relationen mellan politiker
och företrädare för organisationerna för att på så sätt ge stadga och stabilitet i samarbetet.
• Seminarium
Lena Ringstedt informerade om ett seminarium om läkemedel som kommer att anordnas av HSO den 24 oktober kl 17.30 – 19.30.
Vid pennan:
Agneta Marmestrand

