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1. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justeringsmän
Till justeringsmän valdes Maria Fälth och Lena Ringstedt.
3. Godkännande av föregående mötes minnesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar godkändes.
4. Godkännande av dagordning samt övriga frågor
Övriga ärenden:
 Samverkan med landstingsstyrelsens förvaltning
 Färdtjänst
5. Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl
Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl presenterade sig och informerade
om nedanstående punkter.






Uppdraget att vara finanslandstingsråd
Bokslut 2014
Det parlamentariska läget
Ekonomiska utmaningar och möjligheter
Verksamhetsmässiga utmaningar och möjligheter

Den presentation som visades bifogas protokollet.
I samband med denna punkt framförde organisationerna sitt missnöje med
landstingsstyrelsens förvaltnings samverkansråd, såsom inställda möten,
bristande minnesanteckningar, bristande information mm.
6. Information om patientsäkerhet och sommarsituationen 2015
Anna Nergårdh, chefläkare hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade
om patientsäkerhetsfrågor samt sommarsituationen 2015.
Patientsäkerhetsarbetet handlar om att minska vårdskadorna. Det är det
övergripande målet. 2005 inrättades Patientsäkerhetskommittén, 2015 är
fokusområdena inom SLL:
 fallskador
 Vårdrelaterade infektioner
 Läkemedel
 Samverkan
 Patientsäkerhet hos den psykiatriska patienten
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För att lyckas med patientsäkerhetsarbetet krävs grundläggande teoretiska
kunskaper om patientsäkerhet hos alla professioner inom vården. Det krävs
också utbildning för cheferna.
Inom vården görs fler riksanalyser än händelseanalyser vilket är bra.
När det gäller vårdrelaterade infektioner är de olika lätta att undvika. De
som är riktigt svåra att undvika är avancerade tarmoperationer.
Viktigt med hygienregler. Detta är ”basic” men ändå viktigt att påminna
om.
Intressant med Patientsäkerhetsdagen.
Sommaren 2015
Utmaningen är att rekrytera sjuksköterskor. Avancerad vård kräver att även
vikarierna har rätt profil för jobbet, d.v.s. det är lika viktigt att hitta rätt
person på rätt plats för vikarierna som för ordinarie personal.
Även viktigt att hitta sommarvikarier för andra professioner som sjukgymnast, arbetsterapeuter, farmaceuter och undersköterskor. Olika vårdgivare samarbetar i större utsträckning än för några år sedan för att se till så
att det blir rätt bemanning på så många arbetsplaster som möjligt.
Viktigt att poängtera att det även är viktigt med vårdbiträden i vården.
7. Information om vårdval inom somatisk specialistsjukvård
Britt Fälth från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade om de olika
vårdvalen som finns inom detta område – somatisk specialistvård. Hon
visade bilder som redogjorde för antal besök och kostnaderna för de olika
vårdvalen.
8. Information från andra samverkansråd
Hanns inte med. Återkommer vid kommande möte.
9. Övriga frågor
Fråga om elmopeder inom färdtjänsten. Färdtjänsten, SL och HSF har olika
uppfattningar om möjligheten att ta med elmoped inom färdtjänsten. Önskemål att till kommande samverkansråd bjuda in representanter från Färdtjänst, SL och HSF till ett och samma möte så att det finns möjlighet att ha
en dialog med alla tre samtidigt.
I övrigt framfördes åsikten att Färdtjänsten inte fungerar. Långa väntetider
mm. Enligt organisationerna mår personalen på färdtjänstavdelningen dåligt pga. stor arbetsbelastning.
Önskemål om att det måste tas ett helhetsgrepp om färdtjänsten i stort.
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