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Sammanträde i utskottet för framtidens hälso- och sjukvård
Datum

Måndagen den 29 augusti 2016

Tid

13:30 – 15:15 Sammanträde

Plats

Mälarsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(M)
(FP)
(S)
(KD)
(MP)

Marie Ljungberg Schött
Amelie Tarschys Ingre
Tove Sander
Maria Fälth
Marie-Helena Fjällås

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Ersättare

(M)
(M)
(FP)
(C)
(S)
(V)

Gunilla Helmerson
Inger Akalla
Hans Andersson
Karin Fälldin
Jens Sjöström
Pia Ortiz Venegas

Tjänstgörande

Övriga

Tjänstgörande

Annika Jerhamre, Maria Englund, Lena Englund,
Gunnar Fälldin och Torsten Ibring.

Justerat
Marie Ljungberg Schött (M)

Vid protokollet
Torsten Ibring

Tove Sander (S)
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§ 23 Val av justerare
Marie Ljungberg Schött (M) och Tove Sander (S) utses att justera protokollet.
§ 24 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
§ 25 Förvaltningen informerar
Annika Jerhamre Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, lämnar en lägesrapport om arbetet
med de sju systemkritiska fokusområdena. Här noteras några exempel.
1 Patientvägledning
Pilotplanering av Journalen på nätet, införande av Intygstjänsten, piloter för
videokommunikation och webbtidbok samt breddinförande av e-remiss.
2 Strukturförändring/flytt av vård
Omställningsavtalen löper enligt plan, förvaltningen arbetar utifrån beslutad
upphandlingsplan och nyutveckling och revideringar av vårdval pågår.
3 Närsjukhusstruktur
Vårdinnehåll under utveckling, Sollentuna genomförs först. Direktavtal med SLSO en viktig
strategi.
4 Förändringar barnsjukvård
Ett projekt har startat för att analysera och ta fram förslag till utflytt av öppen barnsjukvård,
akuta och elektiva besök inom barnklinikerna och akutmottagningar samt att föreslå
lämpliga mottagningar för dessa besök.
5 Närakutstruktur och -uppdrag
Beslut fattat i HSN 24 maj att tre närakuter ska startas i SLSO:s regi. Därutöver finns ju den
som är på Huddinge sjukhus och ska få samma innehåll som andra närakuter.
6 Dimensionering, planering och styrning av ambulanssjukvård
Nytt avtal med SOS Alarm beslutat av HSN i maj.
7 Nätverkssjukvården
Projektet Kroninnovation (ny ersättningsmodell för husläkare) är förlängt till 2017-12-31.
Förvaltningen genomgår en viss organisatorisk förändring 1 september 2016.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen distribueras till utskottet via läsplattorna.
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§ 26 Kompetensförsörjning
Maria Englund SLL Personal och utbildning, informerar i ärendet.
Vi är redan igång med ett omfattande arbete att kartlägga och fundera över hur vi ska klara
kompetensförsörjningen framöver. Vilka yrkesgrupper kommer att behövas var? Hur ser
åldersfördelningen ut? På vilka sätt kommer nya arbetssätt och strukturer att styra behovet
av kompetens? Vi kommer att behöva nya yrkesgrupper som kan hantera komplicerad ITutrustning, utveckla kommande e-tjänster och stärka landstingets behov av bredare och
djupare kompetens inom ekonomi, juridik och upphandlingar.
Hemsida: ringla.nu
Ett arbete för att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi har inletts.
De frågor som är av strategisk karaktär och definierar landstinget som arbetsgivare ska
hanteras lika i landstingets verksamheter. Exempel på detta är likvärdiga villkor för
medarbetare, gemensam tjänstestruktur och ett tydligt arbetsgivarvarumärke. Det finns
möjligheter att sluta lokala kollektivavtal, men sådana kan påverka andra verksamheter i
landstinget.
Kompetensstegar/modeller för att skapa tydliga karriärvägar och förutsättningar för
utveckling tas fram och börjar användas nästa år. Vi börjar med sjuksköterskor och
undersköterskor.
Utbildningsuppdraget måste införlivas i avtal , för att trygga kompetensförsörjningen ska
alla vårdgivare som arbetar på uppdrag av landstinget tillhandahålla lärandemiljöer med hög
kvalitet och i tillräcklig omfattning.
En viktig fråga i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård är personalförändringar.
En diskussion med de fackliga organisationerna som pågår är att det kanske kan bli behov av
att samma medarbetare arbetar i flera verksamheter för att behålla eller få kompetens.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen distribueras till utskottet via läsplattorna.
§ 27 E-remiss
Lena Englund E-hälsa och strategisk IT, informerar i ärendet.
I enlighet med det nationella uppdraget (som Inera har) , genomfördes under våren 2014 ett
pilotprojekt där man testade att skicka e-remisser från TakeCare till Cosmic och Remittera. I
piloten deltog 3 vårdcentraler (TakeCare), ortopedmottagning på S:t Göran(Cosmic) och en
privat hudmottagning (Remittera). Projektet avslutades augusti 2014 och pilotenheterna
fortsatte att skicka remisser elektroniskt.
Tjänstekontrakten för e-remiss blev klara i december 2014 och en utökad pilot genomfördes
under 2015. Dessa tjänstekontrakt innebär att journalsystemen kan anslutas som remittent
och remissmottagare och dessa kontrakt finns nu både på Regionala tjänsteplattformen, RTP
och den Nationella tjänsteplattformen, NTjP.
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Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte av remisser mellan vårdgivares
vårdsystem inom det egna landstinget/regionen samt utanför det egna landstinget/regionen.
Nyttan är bl.a. större säkerhet för patienten
Utmaningar inför ett breddinförande är att nödvändiga anpassningar av görs av TakeCare,
att utbudstjänsten (gemensamma termer och begrepp, att samma utbud kallas för samma
sak) blir klar för vårdgivare och invånare att hitta rätt utförare och att övriga vårdsystem
som används i SLL kommer att anslutas till e-remiss.
Marie Ljungberg Schött tackar för presentationen.
Presentationen distribueras till utskottet via läsplattorna.
§ 28 Övriga frågor
Pia Ortiz Venegas (V) tog upp frågan om konceptet för de blivande närakuterna stämmer
överens med betänkandet Effektiv vård. Enligt utredningsförslaget ska ju primärvården ha
ett dygnet runt-ansvar.
Marie Ljungberg Schött (M) svarade att självklart har husläkarna ett ansvar för akut sjuka
men att frågan inte är slutligt avgjord. Hon föreslog att utskottet återkommer till frågan hur
husläkaruppdraget jourtid fasas in i närakutfrågan.
Marie Ljungberg Schött (M) påminde om det gemensamma seminarium som planeras för
utskottet och Programberedningen för akutsjukvård den 19 september, med preliminär tid kl
09:00-14:00.
Ordförande Marie Ljungberg Schött tackar de närvarande och förklarar mötet avslutat.

