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1. Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.
2. Justerare
Till justerare 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:
• Digital agenda
• Ombyggnad av Danderyds sjukhus
• Kallelser till vården
• Hjälpmedel till asylsökande
• Sammanträdesdagar 2016
5. Presentation av patientnämnden
Eva Ljung presenterade sig och patientnämndens verksamhet.
Patientnämnden är en del av landstinget. Finns i alla landsting. Det är en
politisk nämnd. Är helt fristående från vården och beställarna.
Det finns en särskild lag om patientnämndsverksamhet
Patientnämnden har cirka 20 medarbetare. Nämnden är en opartisk länk
mellan patienten och vården. Nämnden gör inga medicinska bedömningar.
Information lämnas om andra instanser med näraliggande uppdrag, t ex
inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt LÖF som är landstingens
försäkringsbolag. Vissa ärenden anmäls till IVO för vidare utredning.
Förvaltningen handlägger ärenden som rör:
•
•
•
•
•

Landstingets hälso- och sjukvård.
Privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun.
Kommunernas hälso- och sjukvård i t ex särskilda boenden.
Folktandvården och den tandvård som finansieras av landstinget.
Privata tandhygienister och tandvård hos ett par privata tandvårdsbolag enligt speciellt avtal.

Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.
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6. Strategisk IT och hälsa
Anders Nyström, direktör för strategisk IT, presenterade organisationen
kring strategisk IT och hälsa.
Landstingets IT-verksamhet ska samordnas genom att ett funktionsområde
inrättas inom landstingsstyrelsens förvaltning för att styra och samordna IT
för vården.
Dessutom ska man utreda och precisera arbetet för att styra och samordna
IT för vården samt analysera konsekvenser och tydligöra ansvar och befogenheter för övriga som ansvarar för IT-arbete i Stockholms läns landsting
och återkomma med förslag till samordning.
Direktören för strategisk IT ska också återkomma med förslag till reviderad
finansieringsmodell för IT i Stockholms läns landsting.
Förutom detta ska arbetet påbörjas med att införa ett nytt systemstöd för
hantering av vårdinformation inom landstinget.
Under diskussionen framförde organisationerna att de överlämnat en skrivelse till innovationslandstingsrådet om funktionshinderrörelsens deltagande i framtidens eHälsa.
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.

7. Information från andra samverkansråd
Landstingsstyrelsens förvaltning
Kommer att träffa sjukhusdirektörerna. Information om sjukvård till asylsökande.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ersättningsmodell husläkarverksamheten.
Överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting
Förfrågningsunderlag geriatrik, bland annat ASIH – avancerad sjukvård i
hemmet och SÄBO – Särskilt boende.
Trafikförvaltningen
Följande områden diskuterades:
Reviderat trafikförsörjningsprogram
Planerad linjeomläggning
Spårväg Syd
Förslag till ny mötesordning, tillsammans med pensionärsorganisationerna.
Kommer att ha tre sammanträden per termin
Information om parlamentarisk utredning
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Ledsagning
Inga cyklar i kollektivtrafiken
SL besparingar
Upphandlingsfrågor
Plattformsdörrar
Kulturförvaltningen
Kultur på recept
Whiplashskadade – spelutveckling
Förvaltningens processer
SLSO och Locum redovisas vid nästa sammanträde.

8. Övriga frågor
• Digital agenda
I samband med Anders Nyströms presentation framfördes att funktionshinderorganisationerna har mycket att bidra med när det gäller
digital agenda och eHälsa.
•

Ombyggnad av Danderyds sjukhus
Framfördes att de tillgänglighetskonsulter som använts inte tagit del
av de synpunkter organisationerna fört fram.

•

Kallelser till vården
Framfördes att kallelser ofta utformas på ett sådant sätt att det är
svårt för många med funktionshinder att ta del av dem, att lämna
återbud mm.

•

Hjälpmedel till asylsökande
Frågan återkommer vid ett kommande sammanträde.

•

Sammanträdesdagar 2016
25 januari
29 februari
21 mars
25 april
23 maj
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november

•

Förslag framfördes också att bjuda in landstingsdirektören till ett
kommande sammansträde för att diskutera samverkansprocesser.
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