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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:
• Användarkoordinator e-hälsotjänster
• Myndigheten för vårdanalys – Rapport Sjukt engagerad
5. Landstingsrådet Peter Carpelan
Landstingsrådet Peter Carpelan är ansvarig för forskningsfrågor och personalfrågor.
Diskussionen rörde bl a följande frågor
Forskning, utveckling och utbildning
Kompetensförsörjningsstrategi
Forskning om de stora folksjukdomarna
Klinisk forskning
Information till patienter om olika vårdalternativ
ALF-medel och genusperespektiv
Närakuter
Vidgad kompetens på vårdcentraler
Ersättningssystem

6. Sommarsituationen
Anna Nergårdh informerade om situationen i vården sommaren 2015.
Anna informerade också om sitt nya uppdrag som ställföreträdande landstingsdirektör.
Kort rapport om vården i sommar
1177 Vårdguiden
Det har funnits ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver
hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Under
sommaren har en informationssatsning pågått på bussar, pendeltåg och
tunnelbana, för att få fler stockholmare att kontakta 1177 Vårdguiden och få
rätt vård snabbare.
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Husläkarmottagningarna
Samtliga husläkarmottagningar har haft öppet hela sommaren.
Närakuter
Besöken på närakuterna har ökat. Det finns 19 närakuter.
Avancerad sjukvård i hemmet
Den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) har fortsatt att öka ytterligare
sedan förra året. Redan i början av sommaren var samtliga platser fyllda.
ASIH är en efterfrågad vårdform.
Geriatrisk vård
Under sommaren har den geriatriska vården sammantaget haft fler platser
öppna än förra året. Inför sommaren genomfördes ett arbete för att ge
vårdgivarna bättre överblick över de lediga platserna på de olika geriatriska
klinikerna och antal äldre på akutsjukhus som väntar på plats i geriatrisk
vård. Systemet består i år av ett utvecklat webbaserat system i kombination
med enkel tillgång till beslut om extra åtgärder vid behov.
Ambulanssjukvården
Jämfört med förra sommaren har ambulanser och sjuktransporter varit i
drift fler timmar. Sjuktransporterna används för att föra patienter som redan är bedömda av läkare, till exempel på en akutmottagning, till vård inom
exempelvis geriatriken. Detta innebar att ambulanserna kan fokusera på de
akuta utryckningarna.
Rehabilitering
Extra vårdtillfällen har beställts från rehabiliteringsenheter i länet så att
patienter som vårdas på sjukhus kan tillbringa sista delen av vårdtiden där.
Akutsjukhusen
Den planering som gjordes innan sommaren har kunnat hållas med det har
varit ansträngt vid vissa tider på vissa sjukhus och avdelningar.
Karolinska Huddinge fick besök av IVO – Inspektionen för vård och omsorg
– under sommaren, deras rapport kommer att redovisas i september.
Det är stor brist på bl a sjuksköterskor.
Förlossningsvård
Sammantaget har drygt 94 procent av de blivande föräldrarna fått föda på
den klinik de valt i första hand.
Ögonsjukvård
S:t Eriks ögonsjukhus har haft öppet på samma sätt som tidigare år. Viss
planerad och icke-akut sjukvård har skjutits till efter semestrarna.
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Psykiatrisk vård
Det har varit högt tryck i slutenvården. Barnpsykiatrin har haft alla platser
öppna som vanligt även under sommaren. Inom beroendevården har det
varit tillräcklig kapacitet att möta de behov som finns under sommaren,
även om söktrycket varit betydande.

7. Innovationsfond
Landstingsfullmäktige beslutade 2014 att inrätta en innovationsfond som
uppgår till 10 miljoner kronor per år. Ansökningar ska ske årligen.
Syftet med fonden är att bidra med finansiering för att hälso- och sjukvården ska kunna utveckla, testa, utvärdera och införa nya innovativa produkter, tjänster, metoder och idéer.
Första året, 2015, kom 120 ansökningar in och det totala sökta beloppet var
drygt 91 mkr.
Daniel Forslund redogjorde för resultatet av ansökningsförfarandet samt
för några av de projekt som beviljats medel.
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.

8. Information från andra samverkansråd
LSF
Har första mötet för hösten den 22 september
HSF
Har första mötet för hösten den 10 september
Trafikförvaltningen
Samverkansrådet har ännu inte haft möte däremot har det varit ett möte
angående framtidens färdtjänst.
Kulturförvaltningen
Har ännu inte haft höstens första möte
LOCUM
Har ännu inte haft höstens första möte
Stockholms läns sjukvårdsområde
Har ett första möte under september månad.

8. Övriga frågor
Användarkordinator e-hälsotjänster
Diskussionen rörde behovet av användarkordinator för e-hälsotjänster.
Punkten tas upp vid ett kommande sammanträde.
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Vid ett kommande möte ska myndigheten för vårdanalys bjudas in för att
redogöra för rapporten Sjukt engagerad. Den planering som gjorts för
sammanträdespunkter under hösten och våren bifogas protokollet.
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