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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:
• Samverkansöverenskommelse
• Högspecialiserad vård
• Upphandling – psykiatri
• Remisser
• Hjärtsjukvård - konferens
5. Ambulanssjukvården i Stockholms län
Åke Östman, VD för AISAB, deltog och presenterade verksamheten.
AISAB - Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, som är helägt av Stockholms läns landsting, arbetar med ambulanssjukvård och transport av avlidna i Stockholms län.
AISAB samverkar med landstingets närsjukvård, akutsjukvård, sjukvårdsrådgivning och SOS Alarm för att säkerställa snabbt omhändertagande, god
vård och säker transport av sjuka och skadade till rätt vårdnivå. AISAB bedriver också forskning och utveckling inom ambulanssjukvård.
Verksamheten har under de senaste åren utvecklats medicinskt, medicinsktekniskt och fått en höjd medicinsk kompetensnivå. Detta för att säkerställa
kvalificerade bedömningar och det bästa omhändertagandet av patienter
samt att styra patienter till rätt vårdnivå. Effektivitet, hög tillgänglighet, att
verka för kortast möjliga väntetid för patienten, att ge vård på lika villkor
med respekt för patientens specifika behov och förväntningar är en central
del inom ambulanssjukvården.
40 procent av ambulanssjukvården sköts av AISAB, resten konkurrensutsätts via upphandling.
Det finns 71 ambulanser i länet. Under ett år är antalet uppdrag cirka
200 000 varav AISAB står för cirka 82 000.
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.
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6. Hjälpmedel asylsökande
Pia Skarin från hälso- och sjukvårdsförvaltningen deltog och redogjorde för
de regler som gäller kring vård och hjälpmedel för asylsökande.
Barn och unga under 18 år ska få hälso- och sjukvård samt tandvård på
samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som
man söker vård i.
Vuxna får sjukvård och tandvård som läkaren eller tandläkaren, eller annan
medicinsk personal, bedömer att man inte kan vänta med. Man får också
mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Den som är under 18 år får fri vård. Det gäller på ungdomsmottagningar,
vårdcentraler, akutmottagningar, sjukhus och i folktandvården i de flesta
landsting.
Högkostnadsskyddet för sjukvård, sjukresor och hjälpmedel gäller inte för
asylsökandepatienter eller patienter som saknar tillstånd.
Patientavgift ska inte tas ut för följande:
•
•
•
•
•

Mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning och barnhälsovård (inklusive förlossning)
Vård enligt smittskyddslagen
Avgifter i slutenvård
Egenavgifter för hjälpmedel
Röntgen, fysiologi- och neurofysiologi lab.

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan
att behöva betala.
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.
7. Information om Folktandvården
Ann-Charlotte Frank Lindgren deltog och informerade om Folktandvården
AB.
Folktandvårdens kärnverksamhet är tandvård som bedrivs på 85 kliniker i
länet. Folktandvårdens kärnområden är allmäntandvård, specialisttandvård
och medicinsk tandvård. Utöver det finns fyra tandtekniska laboratorier
och tre mobila verksamheter på sjukhem. Folktandvården utbildar också
vårdpersonal och blivande specialisttandläkare samt arbetar med kliniskt
utvecklingsarbete.
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Folktandvården erbjuder ett brett utbud av tjänster, från allmäntandvård till
högspecialiserad specialisttandvård. Inom allmäntandvården, som är den
största verksamheten finns även medicinsk tandvård med särskild kompetens i att vårda kunder med olika medicinska diagnoser samt funktionsnedsättningar. Vid dessa enheter finns möjligheter till narkostandvård och särskilda team för tandvårdsrädda patienter.
Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården och finns
inom alla åtta specifika specialistområden. En stor del av remissflödet till
specialisttandvården kommer från privattandläkare eller från sjukvården.
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.
8. Information från andra samverkansråd
Punkten utgick. Rapport lämnas vid nästa sammanträde.
9. Övriga frågor
Samverkansöverenskommelse
Skickas ut tillsammans med minnesanteckningar. Diskuteras vid nästa
sammanträde.
Önskemål om att Måns Rosén deltar vid ett kommande sammanträde och
berättar om högspecialiserad vård.
Maud Molander berättade om den konferens hjärt- och lungsjukas förening
haft och där ett flertal politiker deltog. Maud tackade de deltagande och
berättade om att det blev en lyckad konferens.
Punkterna remisser och upphandling av psykiatrisk vård återkommer vid
ett kommande sammanträde.
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