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§ i Inledning 

Marie Ljungberg Schött och Bo Johansson utsågs att justera protokollet. 
Dagordningen godkändes. Protokoll från föregående möte godkändes. 

Som övriga frågor anmäldes: 
• Budgetprocesen 2017 
• Ersättningssystem inom primärvården 
• Utredningen Effektiv vård 

§ 2 Barn och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin 

Ella Bohlin presenterade sig och sitt uppdrag. Ella informerade bl a om 
framtidens hälso- och sjukvård och de förändringar som kommer att ske. 
Ella presenterade också den målbild som gäller: 

Länets befollaiing är friskare och har ett störreförtroende för hälso- och 
sjukvården. Patientens vårdbehov tillgodoses i en sammanhållen vård
kedja. 

Den informerade patienten orienterar sig enkelt i en lättillgänglig 
vård som erbjuder goda valmöjligheter på lika villkor. Patienten har tillgång 
till öppen och säker information om sin vård och hälsa. 

Målinriktade vårdgivare levererar en hälsofrämjande sjukvård med hög 
effektivitet och patientsäkerhet i fokus. Med beaktande av patientens 
integritet utförs all offentligt finansierad vård i en sammanhållen struktur 
för eHälsa. 

Några förändringar 2016 

Det nya sjukhuset i Solna tar emot de första patienterna. Den totala 
vårdplatskapaciteten är intakt. 
Den nya akutmottagningen vid S:t Görans Sjukhus är i full drift i 
början av året. Större akuta flöden från KS Solna kan föras hit. 

• TioHundra AB (Norrtälje sjukhus) och Södertälje Sjukhus AB kan 
erbjuda extra kapacitet för att avlasta övriga akutsjukhus. 
Cancerplanen fortsätter att implementeras. Cancervården utökas 
vid S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset AB. 

/ f ä 
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• Thorax- och barnverksamheterna flyttar till Nya Karolinska Solna. 
Samtidigt överförs en mindre del av barnuppdraget till Södersjuk
huset och KS Huddinge. 

• En ökning av slutenvården sker vid de psykiatriska vårdenheterna 

Några förändringar inom geriatriken 2016 

• Vårdval geriatrik med en inriktning som möjliggör vård i tidigare 
skeden i hemmet ger personer som drabbas av åldrandets sjukdo
mar en bättre vård och en tryggare ålderdom. Detta bygger på ett 
större mått av direktintag och akut omhändertagande på de geria-
triska klinikerna. 
42 nya platser på Stockholms sjukhem i mars. 14 nya platser på Da
len i maj. Samt Jakobsberg, Handen och Nacka kommer erbjuda 72 
nya platser under 2016. Totalt fram till 2018 kommer 280 nya plat
ser öppna på Sollentuna, Sabbartsberg och Löwenströmska. 

• Ny ersättningsmodell inom primärvården på nya Äldrecentraler: 
Erbjuda fast läkarkontakt, hälsosamtal inkl. läkemedel samt längre 
avsatt besökstid. 
Förbättra beslutsstödet för Basal hemsjukvård, AsIH och Special 
palliativ slutenvård. En fungerande vård i hemmet minskar behovet 
av oplanerad slutenvård med 90 %. 
Trygga behovet av läkare i Särskilda boenden. 

• Äldrepsykiatri inom första linjens psyldatri införs. 
• Norrtälje, Södertälje samt Huddinge sjukhus ska utredas för att få 

ett psykogeriatriskt uppdrag. 

Ella Bohlins presentation bifogas minnesanteckningarna. 

§ 3 Patientnämnden 

Eva Ljung, förvaltningschef, informerade om patientnämndens uppdrag. 

Förvaltningens uppdrag kan beskrivas enligt nedan: 
Fristående från vården och beställarna 
Opartisk länk mellan patienten och vården 
Gör inga medicinska bedömningar 
Informerar om att det finns andra instanser med annat uppdrag, t ex LÖF 
ochlVO 
Egen lag om patientnämndsverksamhet (Där regleras även arbetet med 
stödpersoner) 
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Stödja och hjälpa patienter och anhöriga 
Bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet samt ge information 
Dialog och kontakter mellan patienter och personal och rapportera iaktta
gelser och avvikelser 

Förvaltningen handlägger frågor som rör offentligt finansierad vård 
• Landstingets hälso- och sjukvård 
• Kommunernas hälso- och sjukvård i t ex särskilda boenden 
• Privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kom

mun 
• Folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar 
• Privata tandhygienister och tandvård hos ett par privata tand

vårdsbolag enligt speciellt avtal 

Anmälningar handlar om 
• Vård och behandling (cirka 45 procent) 
• Kommunikation (cirka 15 procent) 
• Organisation/tillgänglighet (cirka 10 procent) 
• Ekonomi, allmän rådgivning, journal/sekretess, administration, 

vårdansvar och omvårdnad 

Patientnämndens årsrapport presenteras för nämnden den 8 mars och efter 
kommer pensionärsorganisationerna ta del av rapporten. 

Den presentation som Eva Ljung visade bifogas minnesanteckningarna. 

§ 4 Rapportering från övriga samverkansråd i Stockholms läns 
landsting 

Trafikförvaltningen 
Har sammanträden och fungerar bra. 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Har regelbundna sammanträden. 

Patientnämnden 
Har sammanträden och samverkan fungerar bra. 

Kulturförvaltningen 
Har ett sammanträde inbokat i februari. 
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Stockholms läns sjukvårdsområde 
Samverkan fungerar bra. 

Locum 

Organisationerna har inte kallats till något sammanträde. 

Folktandvården 

Kommer att kalla till ett sammanträde i början av 2016. 

Södertälje 

Har sammanträden regelbundet. 

Danderyd 
Fungerar inte, har ännu inte kallat till sammanträde. 
Södersjukhuset 
Har inte haft något sammanträde. 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Har ännu inte kallat till något sammanträde. 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Har ännu inte kallat till något sammanträde. 

Tiohundra AB 
Har regelbundet sammanträden. 

§ 5 Övriga frågor 

Budgetprocess 2017 
Organisationerna önskar ta del av de direktiv som finns för budgetarbetet 
samt landstingsdirektörens planeringsunderlag som kommer att bli färdigt 
under april månad. 
Vid nästa sammanträde som är den 18 april önskar pensionärsrådet få en 
genomgång av förutsättningar för budget 2017 och planering 2018-2019. 
Organisationerna önskar också ta del av Hälso- och sjukvårdsförvaltning
ens budget för 2016. 
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Ersättningssystem primärvård 
Pensionärsorganisationerna önskar följa upp ersättningssystemet för pri
märvård och den påverkan detta har på antal besök, patientströmmar mm. 

Effektiv vård 
Den nyligen presentareradeutredningen Effektiv vård - utredare Göran Sti-
ernstedt - diskuterades kort. Utredningen kommer att skickas ut på remiss, 
troligen till både pensionärsorganisationerna o och Stockholms läns lands
ting. 

Kommande punkter på dagordningen 
Följande önskemål fördes fram 
Folkhälsa, demens och fallolyckor 
Utbyggnad av sjukhusen, eventuella förseningar 
Geriatrik och psykiatri, Karin Sparring Björkstén 
Biljettsystem inom trafiken 

Vid protokollet 

Agneta Marmestrand 

Justerat 

Marie Ljungberg Schött 


