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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 frågor: Kroniskt sjuka patienter och kunskapsstöd för hälso- och
sjukvårdspersonal.
5. Studiebesök TioHundra AB
Efva Lagerstedt vice VD, Lena Karlsson Leksell, verksamhetschef, informerade om verksamheten.
Vårdbolaget TioHundra bedriver den verksamhet som tidigare drevs av
kommunen (omsorg) och landstinget (sjukhus, vårdcentraler, psykiatri med
mera). Vårdbolaget ägs till lika delar av Stockholms läns landsting och
Norrtälje kommun. TioHundra startade 2006 som ett projekt och har nu
blivit permanent från 1 januari 2016.
TioHundra AB ansvarar för att samordna insatserna och tar ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller
mellan stolarna.
Följande verksamheter finns inom bolaget:
Norrtälje sjukhus
Vård- och omsorgsboenden
Psykiatriverksamheter
Hemtjänst
Hemsjukvård
Funktionsstöd
Habilitering
Barn, ungdom och familj
Primärvård
Rehabverksamheter
Bolagets vision
En unik förmåga att möta varje individs behov och önskemål inom
hälsa, vård och omsorg.
Värderingar
Hög kvalitet i alla våra insatser genom delaktighet.
God tillgänglighet skapar trygghet.
Genom ett jämlikt bemötande visar vi respekt.
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I Norrtälje finns fler sköra äldre än i SLL i övrigt, ohälsotalet är också
högre. Utmaningar de närmsta åren är kompetensförsörjning och ohälsan
hos befolkningen. Några andra utmaningar är legala hinder, olika lagar,
autonoma IT-system, låg patientmedverkan och ekonomiska hinder.
Den presentation som visades bifogas minnesanteckningarna.
7. Samverkansöverenskommelse
Beslut kommer att tas i höst, punkten återkommer vid kommande sammanträden.
8. Mer än bara trösklar
En policy ska tas fram istället för ett program, policyn ska utgå från det befintliga programmet.
Förslaget ska processas på workshops i början av september. Beslut tas i
landstingsfullmäktige i december. Britta Hjelt och Ludmilla von
Zweigbergk bjuds in till samverkansrådets sammanträde i augusti.
9. Information från andra samverkansråd
Landstingsdirektörens samverkansråd
Diskussion om Mer än bara trösklar.
Jan Andersson informerade om arbetet med forskning och utveckling.
eHälsoarbetet inom SLL diskuterades, bl a rollfördelning.
Arkivering av journaler hos privata vårdgivare.
Kulturförvaltningen
Kultur i vården, katalog över artister mm tas fram
Regionalindelning och regional kulturstrategi
Hälso- och sjukvårdens förvaltning
Information om ombyggnationer av sjukhusen
Samlad kompetens kring geriatrik.
SLSO
Diskussion med SRF om alternativa sätt för kallelser.

9. Övriga frågor
Frågan om att kroniskt sjuka patienter måste betala full avgift när de uteblir
från ett besök, t.ex. pga. akut sjukdom diskuterades.
Information om processgrupp inom SLSO avseende akut omhändertagande.
Lena Ringstedt informerade om Medibas som är ett medicinskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal. Medibas tillhandahåller evidensba-
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serad och kliniskt relevant kunskap genom över 5000 översikter över symtom, diagnoser och behandlingar.
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