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§ i Inledning
Marie Ljungberg Schött och Christina Tallberg utsågs att justera protokollet.
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes.
Som övriga frågor anmäldes:
• Samverkansöverenskommelse och samverkanskonferens
• Fråga med anledning av en artikel i DN om en patient som träffat 66
olika läkare
• Informationsbrev från hälso- och sjukvårdsförvaltningen
• Information från programberedningen för äldre och multisjuka

§ 2 Information om Brommageriatriken
Pensionärsrådet gjorde ett studiebesök vid Brommageriatriken.
Verksamhetschef Mats Brådman hälsade välkommen och presenterade
Brommageriatriken, Brommageriatrikens arbete för trygg, tillgänglig och
säker vård och sedan följde ett besök på Minnesmottagningen
Brommageriatriken ansvarar för akutgeriatrisk vård, rehabilitering och
avancerad sjukvård i hemmet för de som bor i Hässelby/Vällingby,
Bromma, Spånga/Tensta och Kista/Rinkeby stadsdelar samt Ekerö kommun. Brommageriatriken har även en minnesmottagning, som varje år gör
drygt 350 minnesutredningar.
Primärvårdsrehabilitering - Mottagning och hemrehabteam
Bromma Rehabcentrum tar emot patienter i alla åldrar som har behov av
rehabilitering.
•
•
•
•
•
•
•

Akuta och planerade rehabiliteringsinsatser på mottagning och i
hemmet
Hemrehabilitering efter sjukhusvård - team med arbetsterapeut och
sjukgymnast
Enstaka behandlingsinsatser i hemmet vid behov av hjälpmedel, bostadsanpassning eller träning som inte kan utföras på mottagning
Individuell träning, rådgivning eller gruppträning
Behandling för patienter med kroniska funktionsnedsättningar
Återkommande rehabilitering
Basal demensutredning

Den presentation som visades bifogas protokollet.
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§ 3 Information från övriga samverkansråd
Trafikförvaltningen - information om referensgrupp för färdtjänst
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, diskussion om omställningsavtal vid
akutsjukhusen, husläkarverksamhet, läkemedel och äldre, beslutsstöd för
läkemedelshantering
Patientnämnden - kommer att ha ett sammanträde den 16 juni.
Kulturförvaltningen - har inte haft sammanträde under året
Stockholms läns sjukvårdsområde - personalläge i sommar, brist på sjuksköterskor och läkare. Information om planerade ombyggnader med anledning av framtidens hälso- och sjukvård. Information gavs också om förändrade ägardirektiv för SLSO.
Locum - inte något samråd
Folktandvården - inte något samråd
Södertälje - fungerar bra
Danderyd - inte något samråd
Södersjukhuset - fungerar bra
Karolinska - inte något samråd
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen kommer ha ett första samråd i maj
TioHundra - fungerar bra

§ 5 Övriga frågor
En samverkansträff med de kommunala pensionärsråden ägde rum den 8
maj. Samtliga som deltog tyckte konferensen var intressant. Nästa
samverkanskonferens äger rum den 20 november. Intressant information
vid det tillfället kan vara regionplanering, bostadsbyggande, infrastruktur
och kollektivtrafik.
I en artikel i DN framgick att en patient träffat 66 olika läkare på kort tid.
Marie Ljungberg Schött framhöll att detta inte är acceptabelt och måste
följas upp och återkopplas. Kontinuiteten är viktig.
Pensionärsrådet önskar ta del av hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
samt HSN-nytt. Sekreteraren undersöker hur detta kan ske på bästa och
smidigaste sätt.
Pensionärsrådet önskar få information från programberedningen för äldre
och multisjuka. Sekreteraren återkommer.
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Stockholms läns landsting

4(4)
PROTOKOLL
2015-05-18

Vid protokollet

Agneta Marmestrand

Justerat

Marie Ljungberg Schött

Bilagor

Christina Tallberg

LS 2015-0168

